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VII

[Eerste deel]
Woord vooraf
Ernst Heldring was een kind van zijn tijd en zijn milieu. Men beoordele hem, op
grond van zijn nagelaten geschriften, allereerst naar de in die tijd algemeen aanvaarde
maatstaven. Dan nog zal het oordeel vaak streng genoeg uitvallen over iemand die
zelf niet altijd een mild beoordelaar van andermans gaven en daden was.
Heeft de schrijver dit zelf beseft? Meermalen gaf hij in de laatste jaren van zijn
leven, toen hij bezig was met het rangschikken van wat hijzelf zijn ‘aantekeningen’
noemde, te kennen dat publikatie ervan hem niet voor ogen stond.
Wanneer zij die reden hebben hem in dankbaarheid te gedenken, desniettemin
toestemming hebben gegeven tot publikatie, dan hebben zij dit gedaan in het volle
bewustzijn dat deze ‘aantekeningen’ niet alleen de schrijver zelf, maar ook andere
door hem beschreven personen soms in een ander daglicht stellen dan waarin hun
nabestaanden hen zien.
De overweging echter dat de positie die Ernst Heldring bij zijn leven heeft
ingenomen, ook voor zijn kinderen bepaalde verplichtingen meebrengt, gevoegd bij
de constatering dat de Nederlandse geschiedwetenschap niet rijk gezegend is met
dagboeken en gedenkschriften, heeft tot het besluit geleid deze geschriften niet achter
slot en grendel te houden.
Wij prijzen ons gelukkig in prof. dr. Joh. de Vries een intelligent, erudiet en
begrijpend bewerker gevonden te hebben. Onze erkentelijkheid gaat ook uit naar de
instellingen en bedrijven die deze uitgave mede mogelijk hebben gemaakt. In het
bijzonder geldt zij mr. D.A. Delprat, die de stuwende kracht achter dit werk is geweest
en wiens nooit aflatende belangstelling de totstandkoming heeft vergezeld.
Leidschendam
J.L. HELDRING
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Inleiding
Slaat men Vonhoffs boek ‘De zindelijke burgerheren’ op - met de verduidelijkende
ondertitel ‘Een halve eeuw liberalisme’1 - dan treffen we in het namenregister slechts
één Heldring aan: dr. A. Heldring. Uit de verwijzing blijkt dat met deze naam ir. A.
Heldring, de toenmalige directeur van het Algemeen Handelsblad, is bedoeld. Ernst
Heldring komt in het boek niet voor; van hem is slechts de titel (honoris causa)
geleend. Deze merkwaardige samentrekking zou men allerminst verwachten bij een
liberaal, historicus èn Amsterdammer als Vonhoffis. Of is aan de beide broers, Ernst
en Alexander Heldring, prominente figuren tussen de beide wereldoorlogen, nu al
een eervolle vergetelheid ten deel gevallen? Bekend bij een selecte groep, die de
kaart van Nederland en zeker van Amsterdam, ook voor het recente verleden, enigszins
overziet; vergeten door de velen die zich uit een verderaf gelegen verleden op zijn
best nog de dominee O.G. Heldring herinneren?2
Er is meer dan één reden deze herinneringen en dit dagboek door een inleiding te
laten voorafgaan. In de eerste plaats om die betrekkelijke vergetelheid, zowel rond
Ernst Heldring als rond zijn familie, op te heffen. Daarbij kunnen wij een aantal
gegevens verwerken die wij door de welwillendheid van vele personen,
ondernemingen en instellingen ontvingen. Onze inleiding is anderzijds onontbeerlijk
omdat deze de gelegenheid geeft, uitgaande van Heldring en zijn familie, de
oorsprong, de groei, de aard en de betekenis van de hier geboden herinneringen en
dagboek na te gaan. Mèt deze kan zij de bouwstof
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Vonhoff, Liberalisme, p. 189, 270.
Meer dan dertig jaar geleden kon Heldring nog voorkomen in een roman als die van Dekker,
Amsterdam, p. 15: ‘Burgemeester de Vlugt heeft geen vuilnissteiger voor zijn deur, meneer
E. Heldring, voorzitter van de Kamer van Koophandel, evenmin: ....’
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voor een finale biografie vormen die wellicht eens over Ernst Heldring geschreven
zal worden.
Ernst Heldring is een der loten van een zeer uitgebreide familie, als wier
voornaamste voorvader men de genoemde ds. O.G. Heldring kan aanduiden.
Weliswaar voert het geslacht zijn stamboom veel verder dan de negentiende eeuw
terug1, maar de groei, ook in de breedte door een aanzienlijk en in leven blijvend
kindertal, en de uiteindelijke stijging naar het patriciaat beginnen bij de in 1804
geboren en in 1876 overleden Ottho Gerhard Heldring. Het lijkt er zelfs veel op dat
deze eveneens stamvader in die zin is, dat men bij vele nazaten iets van zijn
eigenschappen van geest herkent, al is het mogelijk dat daarin een deel afschaduwing
van een grote naam steekt.2
Een groot man tevens, die vanuit een levendige sociale en religieuze bewogenheid
de kring van het Réveil op een veel directer wijze dan tot dusver wist te interesseren
voor de noden van kerk, staat en maatschappij. Het is uitvoerig beschreven door Van
der Hoeven in zijn Utrechtse dissertatie van 1942 en door mejuffrouw M. Elisabeth
Kluit in 1958.3 ‘Hij was eerder een man van de daad, dan van het gesproken woord,’
schrijft de laatste over O.G. Heldring,4 wat wij in onomwonden vorm verklaard
kregen als: hij preekte de mensen de kerk uit. In de daad, de Christelijke daad,
excelleerde deze Heldring; zijn positieve verhouding tot het geschreven woord was
hem daarbij tot steun. Het nageslacht noemt hem geen gemakkelijk man. Zijn werken
bewijzen ons dat hij, naast zijn pastorale kwaliteiten - een zeer oprecht en
doordringend geloof, een werkelijk meedogen met de hem toevertrouwde schare -,
in hoge mate de begaafdheid bezat van wat we tegenwoordig de promotor noemen.
Hij had initiatief, was in staat te organiseren, kon pressie uitoefenen, een psycholoog
even-
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Het geslacht Heldring is opgenomen in het Nederlands Patriciaat (1963), p. 181-196; tevoren
in de jaargang 1933-1934. Het is een geslacht dat in de zeventiende en achttiende eeuw
dominees en militairen heeft opgeleverd.
Volgens de overlevering in de familie Heldring bracht de moeder van Ottho Gerhard, L.G.J.
Janssen, dochter van een Duitse predikant en geestelijk gevormd door de piëtistische werken
van Jung-Stilling, Gellert, Arndt en Hofacker (vgl. hieronder M.E. Kluit, p. 5), het geslacht
op een geestelijk en intellectueel veel hoger niveau dan tevoren.
Van der Hoeven, Otto Gerhard Heldring (1942). Hierin is de eerste voornaam onjuist gespeld.
M. Elisabeth Kluit, Maatschappij, school, kerk. Ottho Gerhard Heldring en het Réveil (1958),
met enige markante portretten. Over Heldring en het Réveil, Pierson, Oudere tijdgenooten
(1888), p. 84 vlg.
Kluit, Maatschappij, p. 37.
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zeer als een pedagoog, gezegend met een sterk gestel en een opgewekt karakter.
Onze nadruk op de andere dan pastorale kwaliteiten van ds. O.G. Heldring is niet
toevallig. Uit zijn huwelijk met Anna Elizabeth Deuffer Wiel (1807-1873) sproten
acht kinderen, twee meisjes en zes jongens. Drie van deze laatsten kozen de
theologische richting, de andere drie de economische. Ottho Gerhard (1834-1856)
overleed toen hij nog theologisch student was; Leonard Johannes (1846-1909) werd
predikant, op latere leeftijd medicus; Jan Lodewijk (1852-1911) werd en bleef
predikant. Balthazar (1839-1907), de vader van Ernst, Johannes Carel Hendrik
(1844-1896) en Justinus Jacob Leonard (1848-1911) ontwikkelden zich tot bankiers.
Zo zij al niet door overerving een aantal kwaliteiten daarvoor bezaten, dan zou in
ieder geval het vaderlijke voorbeeld, niet als predikant maar als promotor, zijn goede
uitwerking niet hebben gemist. Door Ottho Gerhard's talrijke relaties met de
economisch vooraanstaanden uit de Réveilkring was hun pad naar een leidende
positie in de wereld van het bedrijfsleven geëffend. Als bankiers zouden zij er voordeel
van trekken, dat de klank van de naam Heldring die was van zedelijk hoogstaand,
economisch competent.
Van dit bankierstrio was Balthazar de meest begaafde. Zijn vorming voor de handel
had hij in de jaren 1853-1858 genoten op het kantoor van het handelshuis Van Eeghen
& Co. te Amsterdam. Vervolgens was hij werkzaam op de kantoren van Payne
Stricker en Co. in Batavia en Padang. Het zal zijn gezichtsveld verruimd hebben,
maar het was tevens de tijd waarin hij kreeg te kampen met een zwaar reumatische
aandoening. Zijn kwaal noopte hem in 1863 tot een terugkeer naar Europa. In ons
land trof hij juist in deze jaren een vergrote bankactiviteit aan. In 1865 stichtten N.G.
Pierson en G.M. Boissevain te Amsterdam de Kasvereeniging (sinds de overneming
van de Associatie-Cassa genaamd de Kas-Associatie). B. Heldring werd hiervan een
der eerste directeuren.1

1

Wij steunen voor de kennis van B. Heldrings leven op enige necrologieën, nl. Het Algemeen
Handelsblad, 19 juli 1907, en Eigen Haard, 10 augustus 1907, en uiteraard op wat Ernst
Heldring over hem in zijn herinneringen vertelt. Over zijn jeugd zijn we slecht ingelicht. In
een niet nader aangeduid kranteknipsel staat naast de necrologie (vermoedelijk in het
handschrift van zijn zoon Ernst): ‘hij verbleef 5 jaren in Indië, zoowel te Batavia als te
Padang’. Bij wie hij werkte, is bekend uit Rogge, Handelshuis (1949). Vgl. voor de
economische achtergrond van B. Heldrings periode Brugmans, Paardenkracht, p. 201 vlg.
en id., Begin, p. 43 vlg. De voornaam van Heldring, soms met een S, soms met een Z
geschreven, staat in het Ned. Patriciaat terecht met een Z. Vgl. jg. 1963, p. 185. Zelf spelde
Heldring zijn voornaam met een S.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

4
Vijftien jaren later was B. Heldring de aangewezen man om een vacature in de directie
der Nederlandsche Handel-Maatschappij (N.H.M.) te vervullen. Het ging hier niet
om een eervolle functie zonder meer. De Nederlandsche Handel-Maatschappij stond
voor de noodzaak van een koerswijziging, de verlegging van het zwaartepunt van
de goederenhandel naar het bankbedrijf. Vooral Hendrik Muller Szn., een der
commissarissen, bepleitte deze met kracht van argumenten.1 Toen deze beleidslijn
was geaccepteerd, stond de per 1 juli 1880 benoemde nieuwe directeur, de bankier
onder zijn collega's, voor de taak de woorden van Muller in daden om te zetten. Uit
zijn benoeming tot president in 1900 valt te concluderen dat hij hierin geslaagd is.2
H.P.G. Quack, een oud-dorpsgenoot van B. Heldring en een groter bewonderaar van
Heldring dan deze van hem, heeft het in zijn herinneringen ietwat gezwollen, maar
in essentie niet onjuist beschreven. ‘Hij was een man wiens hand altijd voorwaarts
wees. Toen, in het tijdperk tusschen de jaren 1860 en 1870, het bewustzijn in ons
land wakker werd, dat men, door den ouden weg te bewandelen inderdaad in den
maatschappelijken wedloop der volken achteruitging, was Heldring een der
voornaamste economische leiders, die als uitgangs-punt en drijfveer aannam, dat
meer energie, meer durf in handel en bedrijf moesten worden aan den dag gelegd,
dat ons materieel productie-vermogen kon en moest worden verhoogd .... Heldring
wist dat in Amsterdam te bewerken. Hij ging de lieden overtuigen, dat, wat zij een
bolwerk van het behoud meenden te mogen noemen, inderdaad een vaste reserve
voor den vooruitgang in zaken was. Al zijn veerkracht heeft hij tijdens zijn leven
voor die gedachte gegeven. Aan het bankiers-bedrijf der Handelmaatschappij werd
grooter terrein door hem verleend. De

1

2

Dat Muller tevens de hand had in Heldrings benoeming blijkt uit diens briefje aan Muller,
5 mei 1880: ‘Wilt mijnen vriendelijken dank aannemen voor deze onderscheiding die ik in
de eerste plaats aan Uwe welwillende tusschenkomt verschuldigd ben.’ In archief Hendrik
Muller Szn. (in bezit van de heer Hendrik Muller, Laren).
Vgl. Mansvelt, Geschiedenis, dl. II (z.j.), p. 409 vlg.
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bakens werden verzet .... Het drijven van Heldring werd beloond’.1
Quack vervolgt met een schets van Heldrings persoonlijkheid. ‘In het richten naar
zijn doel was hij zeer positief en stellig, even kernachtig in zijn woord als in zijn
daad. Alles ging bij hem uit van een ijzeren wil .... Wij zagen dien wil in zijn oogen,
en in de plooien van zijn voorhoofd immer gegrift. Vraag nu niet, of hij altijd zacht
in zijn uitingen was: dit behoorde niet in de eerste plaats tot zijn optreden. Soms was
hij in de discussie zeer “cassant”. Wat wij in hem echter bewonderden was de
ingespannen werkzaamheid, om ons land in den wereldhandel vooruit te brengen,
en daarnevens de aangeboren fierheid, die neêr kon zien op rumoerige verwijten en
aanmerkingen om hem heên. De inblazingen eener zoogenaamde publieke opinie
lieten hem koel’.2
In vrijwel dezelfde bewoordingen heeft Quack de lof van B. Heldring aan diens
graf gezongen.3 Alleen voegt hij er later in zijn herinneringen het ‘Soms was hij in
de discussie zeer cassant’ aan toe.4 Het was blijkbaar zozeer waar dat men het aan
een graf niet kon uitspreken. Des te beter blijft het bij het nageslacht in herinnering.
Het is het Heldringsarcasme, dat mogelijk uit een hoogheid en een streven naar
zuiverheid van beginselen voortspruit, anderzijds wellicht uitlaatklep voor lichamelijke
pijnen is, in Heldrings geval hevige gewrichtsreumatiek. Dit alles uiteraard in
combinatie met een scherp intellect en een ongewoon vermogen tot formulering - in
tegenstelling tot zijn vader sprak B. Heldring schitterend. Van zijn sarcasme is alleen
de herinnering bewaard gebleven; geen concreet voorbeeld.
Wat zijn vader voor het gezin heeft betekend, schetst Ernst Heldring ons in zijn
herinneringen. ‘Hij was hard voor zichzelf, maar ook voor anderen,’ schrijft hij dan.5
De reactie van sommige onzer zegslieden - ‘een nare scherpe man’ - verwondert nu
niet meer. B. Heldring was bijzonder standsbewust en moest dat ook wel, meer nog
dan zijn voorouders, zijn, omdat hij zo vers in het Amsterdamse patriciaat ge-
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5

Quack, Herinneringen, p. 350 vlg. Men leze de fragmenten tussen de stippeltjes als op zichzelf
staande delen. Over Heldrings scherpe oordeel over Quack vgl. hier p. 49.
Quack, Herinneringen, p. 352.
Vgl. Alg. Handelsbl. 22 juli 1907, p. 7.
Evenmin geeft Quack deze woorden weer in zijn fragment in de necrologie in Eigen Haard,
10 augustus 1907.
Vgl. hier, p. 35.
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arriveerd was; naar de onderscheiding van de tijd zelf behoorde hij tot de
geldaristocratie1, niet slechts door noeste vlijt, maar ook door twee fortuinlijke
huwelijken, waarvan boze tongen, eveneens in de tijd zelf, konden beweren dat zij
maar al te zeer strookten met de bij een bankier passende hartstocht voor een
muntenverzameling.2 Door de twee verbintenissen, met achtereenvolgens Olga Sophie
Sillem (1844-1876) en haar zuster Anna Henriëtte Louise Sillem (1846-1914), raakte
Heldring verwant aan de economisch en financieel leidende kringen in Amsterdam,
wat een ongewild humoristische illustratie krijgt in het verhaal van Ernsts jongere
broer Alex. Deze komt in zijn jonge jaren de oude oom Borski tegen, de schatrijke
Johannes Borski (1807-1891), en vraagt hem dan of hij ook eens een miljoen mag
hebben.3 Humoristisch voor ons, niet voor vader Balthazar, die erop aangezien werd
zijn zoon deze ongepaste aardigheid te hebben ingegeven, ongepast vooral daarom
omdat de Borski's kinderloos waren ....
Zulke fouten zal B. Heldring weinig gemaakt hebben, want al had hij het misschien
niet letterlijk verkondigd, er was toch de sfeer geweest waarin het kon ontstaan. Uit
kleine voorbeelden blijkt hoezeer Balthazar zich van zijn stand bewust is geweest
en, gezien zijn smalle basis, ook wel moest zijn. Hij was zeer ontsticht toen een
Joodse pedicure hem zei het zo leuk te vinden dat diens zoon met de zijne bevriend
was; het was hem een doorn in het oog toen een van zijn aanstaande schoonzoons,
gefortuneerd maar zuinig, er voortdurend sjofel bijliep, in een oud pak en oude
schoenen. Een verre uitloper van zijn gevoel in deze manifesteerde zich ook in zijn
veel persoonlijker verhouding tot zijn zoon Ernst, die hierin bepaald op hem leek,
dan tot diens broer Alex, die een aangeboren democratisch besef had, met allerlei
mensen omging. Men kan deze niet alleen toeschrijven

1
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Amsterdam en de Amsterdammers, door een Amsterdammer (1875), p. 8. Schr. onderscheidt
de geldaristocratie naast de geboortearistocratie.
Vgl. Von Barnekow, geb. Tindal, Achter de schermen, p. 16: ‘Twee zusters van den direkteur
van Hope en Comp. zijn getrouwd met een anderen Amsterdamschen bankier Balthazar
Heldring, een allerakeligsten sinjeur, kwaadspreker eerste soort, heiratsspeculant par
excellence en numismatiker comme il faut’, - een nauwelijks bedekte toespeling op de
geldzucht van B. Heldring.
Vgl. hier p. 45. De ook wel geuite mening dat het hier om meloenen ging, maakt de boosheid
van Borski minder sprekend!
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aan het feit dat Ernst meer dan Alex door wil en beroepskeuze in het voetspoor van
zijn vader trad.1
Ernst (1871-1954) en Alexander (1874-1938) zijn de enige in leven gebleven
kinderen uit Heldrings eerste huwelijk; uit het tweede volgen Olga (1880-1958),
Jérôme (1881-1916), de eminente bankier (lid van de firma Heldring & Pierson),
van wie men zei dat hij slechts een ogenblik met een cliënt behoefde te spreken om
diens kredietwaardigheid te peilen; Anna Elizabeth (1882-1964) gehuwd met Th.T.
Gleichman (1874-1923); Henriëtte (geb. 1883) gehuwd met de Amsterdamse bankier
en oud-voorzitter der Kamer van Koophandel mr. Chr. P. van Eeghen (1880-1968);
Louise (1885-1943) gehuwd met E. den Tex (1874-1962); Johann Gottlieb
(1887-1956), genaamd John, en Balthazar (1892-1934), de laatste jurist, firmant
zowel van Hope & Co. als voordien korte tijd van Van Eeghen & Co. Veel meer dan
met de kinderen uit zijn tweede leefde B. Heldring met zijn zoons uit het eerste
huwelijk mee. Op de begaafde Ernst was hij bepaald trots. Het is waarschijnlijk dat
ziekte en het groter getal van zijn maatschappelijke verplichtingen B. Heldring
verhinderd hebben zich veel met de jongere kinderen te occuperen; het waren er ook
zoveel meer. Op een leeftijd dat de jongste zoons de vaderlijke leiding het meest
behoefden, kwam hij trouwens te overlijden.
Het staat vast dat Ernst Heldring een goede verhouding tot zijn vader had. Men
proeft het uit zijn herinneringen; men wordt het eveneens gewaar in het intieme
verslag dat hij op 29 juli 1907 van zijn vaders doodsbed geeft. ‘De smart overmande
ons, Alex en mij, die aan zijn zijde stonden, en ik heb voor het eerst sedert mijn
kinderjaren lang en luid geweend .... Dan dacht ik .... hoeveel wij de laatste jaren
samen besproken en gedaan hadden .... aan die innige verstandhouding tusschen papa
en mij, die van vertrouwde vrienden - hij de wijze nuchtere oude vriend, ik de jonge
krachtig voelende, veel bereisde, dorstende naar het oprichten van nieuwe, verder
gelegen grenszuilen van Neerlands handel en scheepvaart, beiden één oogmerk
hebbend, elkaar aanvullend. Ach, die band is verbroken, en als ik om mij heenzie,
dan is het leeg en sta ik alleen,

1

Met het verschil van een generatie geldt wel voor de familie Heldring wat Rogier heeft
geschreven: ‘Dit was het rechtstreeks en bedoeld gevolg van de Thorbecke-triomf: de
regentenstand werd onttroond door de homines novi uit de rijk geworden burgerij. De opkomst
van zeer vele aanzienlijke families van thans ligt in dezelfde tijd.’ Vgl. Rogier, Rotterdam,
p. 64, 65.
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de herinnering schijnt nog half werkelijkheid, maar de werkelijkheid is eensklaps
veranderd. Toch ben ik vol vertrouwen, want veel heb ik geleerd, onder anderen zelf
te handelen. Ik heb van mijn vader veerkracht geërfd en bedachtzaamheid van hem
afgezien.’1
Dit werpt enig licht op de zoon, dan bijna 36 jaar oud, en zijn idealen, maar tevens
op de vader, wiens sterven overigens niet alle kinderen zo diep beroerde .... B.
Heldring is voor zijn zoon Ernst in vele opzichten een voorbeeld geweest. Om dat
in te zien moeten we ons nog een ogenblik in de maatschappelijke werkzaamheid
van de vader verdiepen. Behalve president van de Nederlandsche Handel-Maatschappij
was deze voorts commissaris van de Surinaamsche Bank, van de Kasvereeniging,
laatstelijk als president-commissaris, commissaris van de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij, van de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen,
lid van het Comité consultatif der Amsterdamse succursale der Banque de Paris et
des Pays Bas, lid van het bestuur van de Vereeniging ‘Het Buitenland’, voorzitter
van de Commissie voor de Handelspolitiek, lid en vice-voorzitter van de Amsterdamse
Kamer van Koophandel en voorzitter van het hoofdbestuur van het Nederlandsch
Bijbelgenootschap. Het waren functies, behalve de laatste, die een direct verband
hielden met zijn hoge positie in het Nederlandse bankwezen, evenals het geval was
met zijn verhouding tot de regering, met name tot de minister van financiën ter zake
van de leningpolitiek. De bijzonder goede verhouding blijkt uit het briefje van mr.
J.J.I. van Harte van Tecklenburg, 1901-1905 minister van financiën, die B. Heldring
op 31 maart 1905 schrijft: ‘Mag ik mij ééne verdienste toerekenen, dan is het deze,
dat ik van den aanvang af begrepen heb, in U een vertrouwen te kunnen stellen zooals
een Minister van Financiën slechts hoogst zelden het voorrecht heeft, in een particulier
Bankier te mogen stellen.’2
In tegenstelling tot zijn vader en - mogen wij er vast aan toevoegen - tot zijn zoon
Ernst bezat B. Heldring in hoge mate de gave van het woord. Dit zal hem te pas zijn
gekomen als lid van de sociëteit ‘Onder

1

2

Het stuk in de Collectie-Heldring, Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage. Vgl. voor de
verwezenlijking van Ernst Heldrings idealen, het oprichten van nieuwe ‘grenszuilen van
Neerlands handel en scheepvaart’, hier p. 21.
In de Collectie-Heldring. Bij K.B. van 24 mei 1905, no. 25 werd Heldring bevorderd tot
commandeur in de orde van de Nederlandse Leeuw, een uitzonderlijk hoge onderscheiding.
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Ons’ in de Kalverstraat1 en misschien meer nog als lid (sinds 1865) van De
Vrijdagsche Vereeniging, een Amsterdams debatgezelschap, waartoe mannen als
mr. C. van Heukelom, P.N. Muller, N.G. Pierson, C. Busken Huët, mr. J.A. Sillem,
prof. J.W. Gunning, Ch. Boissevain en dr. H.F.R. Hubrecht behoorden.2 B. Heldring
verdedigde hier op 23 oktober 1868 een drietal stellingen betreffende de koloniën in
de Oost: ‘1. De treurige toestand van Nederlandsch Indië is voornamelijk te wijten
aan de stelselloosheid, welke het bestuur in de laatste jaren heeft gekenmerkt. 2. Eene
radicale hervorming is een dringende vereischte. 3. De middelen tot herstel liggen
binnen het bereik der regeering, en behooren onverwijld aangegrepen te worden.’
Met 35 tegen één stem nam het gezelschap deze stellingen aan.3
Wat B. Heldring in details betoogt, treft men aan in zijn eveneens in 1868
verschenen brochure ‘Nederland en Indië’. Het is het eerste van een reeks artikelen
over de Nederlandse koloniën, zowel over Nederlands-Indië als over Suriname. Al
vóór zijn benoeming tot directeur van de Nederlandsche Handel-Maatschappij is
Heldring zich voor koloniale aangelegenheden gaan interesseren; dat hij daarnaast
publiceert over belastingen en muntwezen, ligt meer direct in de lijn van zijn
beroepsuitoefening. Het is geen groot, maar wel een belangwekkend oeuvre, dat hij
nalaat; zeker waard om in samenhang met zijn werkzaamheid als bankier nog eens
het voorwerp van een afzonderlijke studie uit te maken.4 Een punt van uitgang kan
hierbij zijn dat B. Heldring politiek tot de liberalen gerekend mag worden, zonder
dat hij wat het economische aangaat in een dogmatische verering van de vrijhandel
vervalt. ‘De lieden, die altijd in vergaderingen, brochures of dagbladartikelen van
vrijhandel spraken, en met dat tooverwoord alles meenden te kunnen bezweren,
zonder verder iets te doen wat

1
2
3
4

Vgl. Van Lennep, Late regenten (1962), p. 58, Heldring hier aangeduid als ‘directeur en later
(dictatoriaal) president van de Nederlandsche Handel-Maatschappij ....’.
Vgl. De Vrijdagsche Vereeniging (1870), p. IX; de leden genoemd naar anciënniteit.
Vgl. De Vrijd. Ver., p. 277.
Naast de brochure Nederland en Indië (1868) o.a. nog: Is de invoering eener belasting op de
tabak in Nederland mogelijk? in De Gids (1870) II, p. 491 vlg.; een boekbespreking van
Twee adviezen over muntwezen, door Pierson, Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon,
1874, in De Gids (1874) I, p. 579 vlg.; Suriname, in De Gids (1876) I, p. 217 vlg.; en de
Open brief aan Mr. N.P. van den Berg, President van de Javasche Bank, Batavia, 8 april
1880 (in de Collectie-Heldring).
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hun land vooruitbracht, werden door hem minachtend bejegend. Niet aan het woord
of de leus hechtte hij, slechts aan de daad. Al het andere was voor hem schuim en
wind. Al dat geschrijf over vrijhandel vergeleek hij met het spinnen van rag,’ aldus
Quack in zijn ‘Herinneringen’.1
Door zijn directe afkomst en verder gevormde familierelaties (zwagers!) - zelf
trouwt hij buiten de Amsterdamse kring2 - is de start van Ernst Heldring onloochenbaar
fortuinlijk. Een man moet wel heel onbeduidend zijn wil hij te midden van een
dergelijke entourage niet slagen. En Heldring is dan nog onmiskenbaar begaafd.
Voordat Ernst, geboren op 21 september 1871, in de voetsporen van zijn vader
treedt, heeft hij een degelijke voorbereiding genoten. Wij vinden deze uitvoerig
beschreven in de navolgende herinneringen. Uit zijn allereerste jaren treffen we een
enkele brief over hem in de Collectie-Heldring aan3, zoals die van zijn moeder aan
haar man, op 15 augustus 1872 te Scheveningen: .... ‘De kleine jongen maakt het
best. Vanmorgen toen hij om half zes uur wakker werd begon hij te schreeuwen, en
dadelijk was er een gast boven hem, een frankfortsche jood die aan 't stampen ging.
Ik zal hem maar rustig laten stampen en klagen zoo hij wil.’ Iets meer dan een curieuze
noot is wat Emile Jérôme Sillem (1847-1877) op 4 december 1876 aan B. Heldring
schrijft: ‘Groet Olga en mijn peetekind wel voor mij,’ .... en meer nog zijn verzoek
van 21 december 1876, eveneens in een brief aan B. Heldring: ‘Mag ik den taak op
mij nemen om Ernst te leeren lezen. Ik kan anders zoo weinig voor U doen en wilde
toch ook het mijne bijdragen om Uw last te verlichten. Hij zoude door Willem de
koetsier gehaald en teruggebracht kunnen worden, of, als Rika 's middags met de
kinderen gaat wandelen, kan hij bij ons ontbijten en door haar afgehaald worden.’4
Of het genereuze aan-

1
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Herinneringen, p. 352, 353. Bij zijn zoon Ernst was, zoals nog zal blijken, wel sprake van
een fervente verdediging van de vrijhandel. Typisch is dat in de drie generaties O.G., B. en
E. Heldring de liberale factor steeds sterker wordt, de sociale factor zwakker.
Met de Parijse bankiersdochter M.C. Bungener.
Naast de genoemde nog een brief van 26 april 187? van mevrouw A.E. Heldring-Deuffer
Wiel aan haar schoondochter, en één van 2 februari 1873 van ds. O.G. Heldring aan zijn
kinderen Balth en Olga: ‘Wij weten uit de kronijk van Uw huis, niets als dat Ernst het waagt
van wal te steken.’ Heldring heette Ernst naar zijn grootvader van moederszijde, Ernst Sillem
(1807-1861), de firmant van de fa. Hope & Co. te Amsterdam.
De bedoelde last is die ten gevolge van het overlijden van Olga Sophie Heldring-Sillem op
8 december 1876.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

11
bod is geaccepteerd, hebben wij niet kunnen achterhalen; zelf vermeldt Heldring het
niet, wat te begrijpen valt, maar evenmin noemt hij zijn peetoom in de herinneringen;
blijkbaar heeft diens broer mr. J.A. Sillem, de gedeputeerde en bekende historicus,
een grotere indruk op hem gemaakt.1
Heldring volgt in zijn vroegste jeugd de weg die zovelen in deze tijd zijn gegaan
die zich op een loopbaan in het bedrijfsleven voorbereiden. Na de lagere school
bezoekt hij de Openbare Handelsschool te Amsterdam; hijzelf uiteraard, maar ook
vele medescholieren zullen leidende posities in het Amsterdamse economisch leven
innemen. Men kan de namen van hen in de hiervolgende herinneringen en, vollediger
nog, in de lijsten van geslaagden van deze school aflezen. Pas rond de eeuwwisseling
wordt het in deze kringen meer gebruik de academische studie in de rechten te doen.
En zoals men in Heldrings jonge jaren meer ziet: na de leertijd op school volgen
leerjaren op een handelskantoor (1889-1892) in Amsterdam. Maar het blijft daarbij
niet: de aankomende koopman voltooit zijn vorming door reizen en arbeid in het
buitenland. In 1892-1893 bereist Heldring West-Indië; de daaropvolgende jaren
1893-1895 brengt hij werkend in Londen door, waar het hem zo goed bevalt dat hij
overweegt zich er blijvend te vestigen.2 Zijn vader raadt het hem af, omdat hij zijn
weg in Holland gemakkelijker zal vinden. In plaats daarvan gaat Heldring in november
'95 in opdracht van de vooraanstaande Amsterdamse koffiefirma W. Heybroek Jr.
& Co. naar Noord-Amerika en West-Indië; in Londen heeft hij al sinds begin '94 de
belangen van deze zaak behartigd. Het is in deze periode dat Heldring de grondslag
legt voor zijn uitgebreide internationale ervaring. Hij verbreedt zijn kijk op de wereld
en krijgt talrijke relaties, sommige blijvend, andere weer een aanknopingspunt voor
nieuwe relaties in latere jaren. Heel duidelijk is dit bijvoorbeeld in zijn verhouding
tot de Londense kringen. De lust en de noodzaak de wereld te kennen doen hem na
zijn terugkomst van de missie-

1
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Te bedenken valt dat Emile Jérôme Sillem, civiel ingenieur, kort voor zijn 30ste jaar te
Bloemendaal overleed, zodat Heldring, toen nog geen zes jaar oud, geen duidelijke herinnering
aan hem kan hebben gehad. E.J. Sillem was de jongste broer van Heldrings moeder.
Vgl. hier p. 89. De vorming van de jonge koopman in de negentiende eeuw verdient een
afzonderlijke studie, o.a. in verband met de vraag of in het laatst der eeuw meer jonge
kooplieden vormingsreizen naar het buitenland maakten (naar onze indruk is) dan tevoren.
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Heybroek (in mei 1896) besluiten een wereldreis te maken. Het is een van de redenen
waarom hij het aanbod afslaat firmant in de firma Heybroek te worden. Van maart
'97 tot maart '99 duurt zijn wereldreis, die hem in het bijzonder naar Oost-Azië voert.
Een uitvoerige correspondentie met zijn familie en een reisverslag in twaalf cahiers
getuigen van zijn behoefte om verslag te doen van zijn indrukken. In de herfst van
'99 verschijnen zijn meer algemeen gehouden beschouwingen in een boek: Oost-Azië
en Indië. Beschouwingen en Schetsen1, door Hendrik Muller terecht de uitwerking
van de resultaten van een economische exploratietocht genoemd.2 Zozeer is de reislust
dan over Heldring gekomen, dat hij zich voorneemt het op de laatste tocht bijna
geheel verwaarloosde Voor-Indië nog in hetzelfde najaar van '99 te bezoeken; ....
‘doch mijn vader, die vreesde dat ik den arbeid ontwend zou geraken, ried het mij
af,’ schrijft Heldring typerend.3 Die arbeid vindt hij per 1 oktober '99 door zijn
benoeming tot directeur van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij
(K.N.S.M.) te Amsterdam. Omdat zijn verwachtingen tot dusverre de richting van
het bankwezen zijn uitgegaan, komt de benoeming, ook voor hemzelf, als een
verrassing. De instemming ermee blijkt o.a. uit een briefje van N.G. Pierson aan B.
Heldring van 27 september 1899: ‘Hedenmorgen las ik in de Courant de benoeming
van Uw zoon Ernst. Van harte geluk daarmede! En de keus zelve vind ik, evenals
die van Paul den Tex, uitstekend. Men moet de jonge goede krachten aan oude
instellingen verbinden. Zoo belet men ze in te dommelen.’4
Indien men de voorafgaande jaren als die van voorbereiding wil zien, dan begint
in 1899 de eigenlijke carrière van Ernst Heldring, die precies een halve eeuw beslaat.
In 1949 treedt hij af als president van de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Begonnen als reder, geëindigd als bankier, of in ieder geval als president van een
grote bankinstelling, want een echte bankier is Heldring - ook in eigen
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Te Amsterdam, bij J.H. de Bussy.
Vgl. Muller, Heldring, p. 274. In het archief van Hendrik Muller Szn. (in het bezit van de
heer Hendrik Muller te Laren) een verzoek om introducties van B. Heldring, 2 maart 1897,
en een bedankje van E. Heldring, 23 maart 1897, beide aan H. Muller Szn. Het ging om diens
Lampongse ondernemingen.
Vgl. hier, p. 107.
Het briefje in de Collectie-Heldring. Paul den Tex was tegelijkertijd met Heldring tot directeur
benoemd.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

13
ogen - niet geworden. Alleen al deze evolutie vraagt om een poging tot verklaring.
De uiterlijke feiten hiervoor treft men in de navolgende herinneringen en het dagboek
aan; een aantal uitlatingen wijst evenzeer naar het innerlijk van de man die hier
schrijft. Mèt de los hiervan verkregen gegevens willen wij trachten tot een iets
scherpere karakterisering van de persoonlijkheid van Ernst Heldring te komen dan
alleen uit de herinneringen en het dagboek mogelijk is. Zij geeft ons de sleutel tot
een goed begrip van zijn merkwaardige loopbaan.1
Het is niet goed te zeggen wat bij eerste aanblik in Heldring het meest opvalt: zijn
verstandelijkheid, zijn zelfvertrouwen, zijn terughoudendheid of zijn
verantwoordelijkheidsgevoel. De verhouding tussen deze samenstellende elementen
zal ook allicht zijn verschoven tijdens zijn leven, zodat het een verschil maakt of
men de jonge of oude Heldring voor ogen neemt. Veel overigens niet. Verdiept men
zich nader in zijn persoonlijkheid, dan is het treffend dat weliswaar met de jaren zijn
zelfvertrouwen en vooral zijn terughoudendheid toenemen, maar niet in een mate
dat een disharmonie met zijn overige eigenschappen ontstaat. Er spreekt een grote
mate van blijvende evenwichtigheid uit, of, zo men wil, van een al op jonge leeftijd
voltooide en, ondanks schaduwzijden, bepaald respectabele persoonlijkheid.
Evenals zijn vader en grootvader was Heldring begiftigd met een scherp verstand
en een uitstekend geheugen. In combinatie met een grote drang tot daden
manifesteerde dit zich vooral als een praktische intelligentie. Wat in de gevoelssfeer
lag, bleef hem vrij ver, of het moest hem direct, maar toch vanuit een zekere hoogheid
aanspreken, zoals de beeldende kunsten en het toneel, anderzijds de natuur. Muziek
was hem onverschillig, behalve om bij in te slapen, of wanneer deze werd uitgevoerd
door beminde familieleden. In zijn oordeel over andere mensen stond het
verstandelijke voorop: knap of niet-knap was de toetssteen van zijn appreciatie.2 Aan
fijne humor ontbrak het hem, wat overigens niet uitsloot dat hij een dosis passieve
humor bezat, bijvoorbeeld kon lachen om Stan Laurel en Oliver

1
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De gedachte dat een intieme schets van de schrijver van deze herinneringen en het dagboek
niet op zijn plaats is omdat het dagboek zelf niet intiem is, lijkt ons niet relevant. In de eerste
plaats blijft Heldrings loopbaan anders onverklaard, maar bovendien is er genoeg intiems in
zijn notities om de bedoelde schets te rechtvaardigen. Vgl. hier p. 14, 15, 16.
Talloze min of meer vooraanstaande figuren waren ‘de domste man van Amsterdam’. Vgl.
Van Eeghen, Herinneringen.
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Hardy. Veeleer had hij, evenals zijn vader maar in geringere mate, een dosis sarcasme
tot zijn beschikking, zo in de trant waarin hij een van zijn broers, toen deze hem
kwam vertellen dat hij de helft van zijn vermogen had opgemaakt, toevoegde: ‘Maak
dan ook de andere helft op. Dan kom je misschien eens tot werken.’
Vermoedelijk bestond er een samenhang tussen dit overwegen van het
verstandelijke en zijn geringe geneigdheid zich sterk in de medemens te verdiepen,
wat men ook wel formuleerde als ‘een groot psychologisch inzicht bezat hij niet’.
Zeker was deze samenhang aanwezig met het religieuze. Heldring heeft zelf zijn
afwijking van het orthodoxe geloof van zijn familie beschreven in het eerder
genoemde intieme verslag van zijn vaders doodsbed in 1907. ‘Het gesprek over Gods
wegen is bij ons thuis zeldzaam. Waarom? Is het omdat ik onkerksch ben? Ik heb
nooit de moed gehad mijnerzijds tegenover het eenvoudige, niet debatteerende geloof
van mama of in het bijzijn van mijn zooveel jongere broers en zusters mijne vroeger
vragende, nu vaster wordende gevoelens van religie te stellen. Ik vrees, ik weet dat
mijn afwijking van de streng Christelijke opvatting van mijn geslacht haar leed doet,
maar ik wil juist daarom niet door de verdediging van mijn denken en droomen de
misschien ook niet vaste overtuigingen van haar andere kinderen aan het wankelen
brengen.’ In zijn geloof bleef het verstandelijke eveneens meespreken, bijvoorbeeld
waar hij na kerkbezoek kon zeggen: ‘Ach ja, en dan krijgt men zulk een stortvloed
van gemeenplaatsen over zich uitgestort.’ En typerend: in zijn gezin zou later aan
tafel wel de bijbel worden gelezen, niet gebeden. In de loop der jaren verwijdde
Heldrings religieus besef zich tot een gevoel van hogere dingen, zoals hij dit op 5
mei 1940 naar aanleiding van het herdenken van het overlijden van zijn dochter, vijf
jaren tevoren, in zijn dagboek aantekent: ‘Wederom is het een zonnige, kleurige
lentetijd, waarin alles zingt van schoonere en hoogere dingen en mijn gedachten zijn
steeds bij haar.’
Heldrings zelfvertrouwen was groot. Zijn eigen gaven waren al voldoende
aanleiding hiertoe; naast zijn scherp verstand bezat hij een uitstekend geheugen,
zodat hij altijd over een brede parate kennis kon beschikken, die zich uitstrekte van
de politieke geschiedenis en de economie tot de beeldende kunsten. Men vond hem
bepaald erudiet. Gezien zijn maatschappelijke achtergrond en dan nog de jeugdige
leeftijd waarop hij directeur van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot
Maatschappij was geworden, 28 jaar, zou het ontbreken van zelfvertrouwen al heel
verwonderlijk zijn geweest. Maar
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dat hij een paus der pausen werd genoemd wijst er in ieder geval op dat er anderen
waren die aan de mate van zijn zelfvertrouwen aanstoot namen, ook al moesten zij
erkennen dat hij ervoor zorgde dat zijn medewerkers aan hun trekken kwamen. Hij
was, wat men noemt, hoog in de wapenen; er was er maar één die het wist. Vandaar
dat hij een autoritaire, afgemeten indruk maakte, kort kon antwoorden: ‘jà’ (en dan
de klank schommelend tussen aa en ee), ‘néé’; in het algemeen bij onderhandelingen
weinig zei, maar vaak het laatste woord had. Stond het zegel-Heldring op de zaak,
dan kon je er niet meer aankomen, zei men wel.
Dit zelfvertrouwen leidde, in combinatie met te grote verstandelijkheid, tot wat
men als arrogantie voelde in zijn oordeel over de medemens.1 Een te scherp oordeel
kon de onjuiste indruk geven dat Heldring in het geheel geen waardering voor mensen
bezat, kon voor hemzelf tot aanpassingsmoeilijkheden leiden, zoals tijdens zijn
lidmaatschap van de Eerste Kamer, dat dan ook geen succes was. Deze drastische
manier van oordelen, waarvan men in het hiernavolgende dagboek nog staaltjes
ontmoet, schijnt hij in zijn jeugd al te hebben bezeten. ‘Hij begint zich te ontpoppen
als een aap’, zei Heldring eens rond 1900 naar aanleiding van iets wat hem van een
toen a.s. zwager onwelgevallig was. Tegen die kritiek op anderen was alleen zijn
vrouw opgewassen, die hem met een: ‘Ernst, tu n'est pas le Bon Dieu’, nog wel eens
terecht wees. Toen van hem op hoge leeftijd een portret vervaardigd werd, kostte
het de schilderes moeite zijn enigszins malicieuze mond goed te treffen.
Van een dergelijk man verwachtte men geen jovialiteit, of warmte in de omgang.
Dit is ook de indruk die men achteraf van hem krijgt. Zijn ondergeschikten voelden
steeds een grote afstand, zo zij al niet bang voor hem waren. Iedereen was bang voor
hem, hoorde men wel. Zelfs in de familiekring werden sommigen nooit ‘eigen’ met
hem, nooit gezellig. Een jonge neef sprak over ‘straf-eten bij Oom Ernst’, wanneer
hij aan een uitnodiging voor een maaltijd gevolg ging geven. Een van de beste
vriendinnen van Heldrings vrouw sprak hem aan met meneer en tutoyeerde hem
nimmer. Zijn terughoudendheid was Heldring zich bewust. ‘Ik geef mij zoo moeilijk,
en er gaat zoo weinig warmte van mij uit’, schrijft hij op 25 november 1924 in zijn
dag-

1

Pretentieus, in de zin van iets te willen lijken wat hij niet was, kon men Heldring bepaald
niet noemen, zoals P. van Eeghen terecht opmerkt. Vgl. p. 13, noot 2.
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boek, een dag na het overlijden van zijn vrouw. ‘Zelf mijn moeder te vroeg verloren,
zei Bazzola, mijn vereerde raadsman te Celerina (Engadin) in mijn neurasthenische
tijd.’ Uit de natuurlijke losheid van de jeugd was voortgevloeid dat Heldring in zijn
jonge jaren vlot kon meedoen. Hoewel zeker geen typisch sociëteitslid gold hij bij
de leden van ‘Onder Ons’, waarbij hij zich in 1904 had aangesloten, toch niet als een
stijve man. Waarschijnlijk was zijn toenemende terughoudendheid niet uitsluitend
het gevolg van een stijging op de maatschappelijke ladder, die allicht tot grotere
bedachtzaamheid leidde, maar lag hier een verband - hij zinspeelde er zelf al op met een diepgaand psychisch lijden.
Op tal van plaatsen in de herinneringen en het dagboek schrijft Heldring over, of
zinspeelt hij op zijn kwaal. Hij kwam daar heel eerlijk voor uit en kon in vol
gezelschap tegen zijn psychiater uitroepen: ‘Nou, dokter, Uw therapie heeft mij ook
niet veel geholpen!’ Zwakke zenuwen waren in de familie Heldring niet onbekend.
Zelf vertelt Heldring hoe zijn broer Alexander in de jaren '90 zijn zenuwkracht
overspande en sindsdien zenuwlijder was, zoals hij het aanduidt. ‘Ik werd het tien
jaar later en raakte die kwaal, evenmin als hij, nooit geheel kwijt.’1 Op het einde van
1915 stortte Heldring als gevolg van een overmaat van arbeid en de zorgen om de
gezondheid van zijn oudste kind volkomen in, nadat hij zowel in 1913 als in 1914
al enige maanden rust had moeten nemen. Na een kuur in Holland begaf hij zich in
april 1916 naar Zwitserland, waar zijn kwaal zich tot een uitgesproken neurastenie
ontwikkelde. Het was in deze Zwitserse tijd dat hij een aanvang maakte met het
schrijven van zijn herinneringen, misschien op aanraden van zijn geneesheer. In het
voorjaar van 1917 in ons land teruggekeerd, voelde hij behoefte zijn ervaringen in
cahiers te blijven aantekenen. Uit een in 1941 geschreven notitie blijkt dat het jaar
in Zwitserland Heldring slechts een verlichting heeft gegeven. ‘De verwachting, dat
ik van mijn zenuwkwaal en de mij steeds kwellende slapeloosheid verlost zou zijn,
werd niet verwezenlijkt. Telkens had ik er weer mee te tobben, en nu in 1941 krabbel
ik met moeite op van een hevige aandoening, welke zich in Juni van het vorige jaar
manifesteerde.’2 Het is de aantekening van een zeventigjarige, die met zijn lijden
heeft leren leven en die in zijn dagboek daarvoor een verzachting heeft gevonden.3

1
2
3

Vgl. hier, p. 33.
Voor het citaat, evenals de voorafgaande gegevens vgl. hier, p. 203-204.
Heldring hield ook na de dood van zijn vrouw de door haar begonnen dagboeken van ieder
van zijn kinderen bij.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

17
Noch harde arbeid, noch zorgen om wat ook kunnen Heldring zijn kwaal hebben
bezorgd; daardoor werd deze alleen maar acuut, onbeheersbaar. Zoekt men de
oorsprong ervan, dan ligt deze vermoedelijk waar ook de Zwitserse dr. Bazzola hem
aanwees, in het verlies op zeer jonge leeftijd van zijn moeder; mogelijk ook was zij
versterkt (en nooit geheel te genezen) als gevolg van karakterologische
tegenstellingen: zijn grote verstand en energie enerzijds, zijn gebrek aan ‘feeling’
voor mensen en situaties, zijn sterke binding aan eigen zienswijze anderzijds.1 Uit
dit lijden sproot ook zijn late huwelijk voort, terwijl het wellicht tevens verklaart
waarom Heldring, op 53-jarige leeftijd weduwnaar geworden, niet een tweede
huwelijk tot stand bracht. Zijn zenuwgestel liet het hem niet toe. Met dat al was
Heldring een eenzaam mens, door zijn kwaal en aanleg tot distantie van de medemens
gedrongen - ‘Ik slaap buitengewoon slecht en ben zeer dikwijls en zeer spoedig moe
in het hoofd,’ noteerde hij op 27 april 1919 - op een afstand niet slechts van vele
buitenstaanders, maar ook van talrijke familieleden. Alleen wie verder zag, vermocht
zijn echtheid te ontdekken en sympathie te voelen. Pas op het laatst van zijn leven
raakten de scherpste kanten van zijn pantsering versleten en kon een vrij groot aantal
mensen, nu ook vreemden, hem beter bereiken. Het is niet toevallig dat zijn dagboek,
voordat de schemering in zijn hoofd aanving, al een geringere plaats in zijn leven
innam.2 Van december 1948 tot zijn dood op 29 april 1954 heeft hij geen notities
meer gemaakt.
Met Heldrings verstandelijkheid, zelfvertrouwen en terughoudendheid ging een
groot verantwoordelijkheidsgevoel gepaard. Dit uitte zich in kleine kring als een
bijzonder sterk familiegevoel. Hij was daarin typisch de oudste zoon van een grote
familie. Al of niet gevraagd trad hij op als de raadsman van zijn jongere broers en
zusters. Een zeker belang ontbrak bepaald niet, bijvoorbeeld waar hij het voor de
naam Heldring niet wenselijk vond dat een van zijn broers failleerde en hij de
medeleden van de familie voor het tekort aansloeg. Dat dit hem ook lukte, bewees
zijn bijzondere positie in deze kring. Een bijna komisch aspect kreeg dit familiegevoel
waar

1
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De gedachte van karaktertegenstellingen suggereerde Van Eeghen in zijn Enige herinneringen
(vgl. p. 13, noot 2). Men schenke overigens aandacht aan Heldrings gevoel alleen te staan,
zowel in 1902 als in 1907.
Een rol speelde mogelijk ook het feit dat Heldring in deze jaren een zeer bezet leven als
president van de Ned. Handel-Mij. leidde.
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Heldring, die een grote belangstelling voor zijn stamboom bezat, de kinderen van
voorzaten die vier maanden na de huwelijkssluiting geboren en daarna overleden
waren, maar het liefst onder de tafel liet vallen; daarin was hij èn ietwat neurotisch
- ons treft de samenhang met het voorafgaande - èn enigszins parvenu. De echte
patriciër zou voor zoiets een glimlach hebben, wetend dat de volmaakte stamboom
de minst krachtige is. Enigszins parvenu was Heldring ook waar hij zich in de
huwelijkskeuze van zijn broers en zusters mengde, een ongevraagd oordeel gaf over
de keuze van de partner, dat uitgesproken grievend was. Heldring toonde zich dan
in zijn volle standsbewustzijn, niet ongelijk aan die van zijn omgeving, zoals hij
eveneens weinig afweek van het vooroordeel van zijn stand, wanneer hij zich uitliet
over Joden en Katholieken. Toch stond ten aanzien van zijn familie mede een groot
verantwoordelijkheidsgevoel voorop, dat sympathiek tot uiting kwam in zijn zorg
voor de kinderen van zijn overleden broer Jérôme en in het feit dat hij zijn tot
alcoholisme vervallen broer John op het laatst van diens leven in zijn huis opnam om slechts enige voorbeelden te noemen. Voor Heldring was typerend dat hij vooral
oude vrienden had, maar dezen was hij zeer trouw. Hij zou niet verzuimen de
vriendinnen van zijn vrouw eenmaal per jaar te bezoeken, nadat de laatste in 1924
was overleden.
Dit verantwoordelijkheidsgevoel van Heldring trok wijdere cirkels dan de
familiekring. De navolgende herinneringen en het dagboek geven daar talloze
bewijzen van. Het was niet slechts dat Heldring daardoor in vele bestuurlijke functies
raakte - op economisch, kunstzinnig, wetenschappelijk, politiek en diplomatiek
gebied1 - hij vertegenwoordigde dit verantwoordelijkheidsgevoel in zo sterke mate
dat velen, misschien bijna allen, het als het meest essentiële in hem ervoeren en
bewonderden. In allerlei toonaard konden we dit vernemen: een zeer integer mens,
een man om tegenaan te leunen, zeer principieel, iemand die een onbeperkt respect
wekte, bijzonder consciëntieus, misschien over-consciëntieus. De feiten zijn er
eveneens om het te bewijzen: in de jaren '30 is Heldring uit overwegingen van
algemeen belang een tegenstander van devaluatie, ongeacht de omstandigheid dat
zijn maatschappij, de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, eerder
vruchten zal plukken van een tegengesteld standpunt. Wanneer in 1939 de
Nederlandsche Handel-

1

Men vergelijke de uitvoerige lijst in Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden
(e.j.), p. 632.
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Maatschappij een president behoeft die het vertrouwen in deze onderneming kan
herstellen, is de onkreukbare Heldring de aangewezen man, veertig jaren na zijn
benoeming tot directeur der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.
In een luttel aantal jaren brengt hij de Nederlandsche-Handel Maatschappij weer op
de plaats waar zij hoorde en die zijn voorgangers (Van Aalst en Crena de Iongh) haar
praktisch hadden doen verliezen. Zeer treffend heeft een kenner van Heldrings tijdvak
uitgesproken dat het zakenleven zich te zijner tijd wel zal realiseren, hoe groot de
verdienste van Heldring geweest is om daarin een toon aan te geven die geheel afweek
van en zoveel beter was dan de opschepperige, naar zich toerekenende houding van
andere prominenten.1 Mede om deze integriteit was Heldring een man van gezag,
iemand naar wie men luisterde, dè vertegenwoordiger van economisch Amsterdam
in de jaren na de eerste wereldoorlog, in Rotterdamse ogen een sterke superieure
man, na de laatste oorlog een ‘grand old man’. Gold het een Nederlands belang,
economisch of cultureel, dan had hij altijd belangstelling, steunde hij waar hij kon.
Een man van een veel betere, veelzijdiger inhoud dan de andere mensen uit het
bedrijfsleven van zijn tijd, een ouderwets man in de gunstige zin, een regent, een
groot man.2 Het zijn alle weer uitlatingen van tijdgenoten, van prijzende aard en alle
stellig een kern rakend. Maar er zijn er ook die op Heldring als figuur iets afdingen:
overschat, geen man die eigen initiatieven had, iets schiep; een man die de continuïteit
vertegenwoordigde, die voorkwam dat anderen fouten maakten; een zozeer
uitgesproken karakter dat je van tevoren wel wist wat zijn standpunt zou zijn; een
man van de grote lijnen, maar die daarvoor soms toch te weinig wetenschappelijke
ondergrond bezat; geen briljant zakenman, te zeer theoreticus; geen financier - hij
wist niet dat banken geld scheppen - geen bouwmeester, een behoudmeester ....
bepaald geen groot man.
Het is bij voorbaat al tekenend dat iemand die in onze tijd enigszins vergeten leek
- we denken aan het boek van Vonhoff - bij zovelen nog een reactie wekt, hetzij
positief hetzij negatief. Heldring doet zich in ieder geval aan ons voor als iemand
tegen wie men zich afzet; men zal
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Mr. D.A. Delprat te Amsterdam aan schrijver dezes, 28.8.1967.
Men vergelijke dit met de uitlating van Jan Veth: ‘Ik vind Heldring als men zoo met hem
spreekt altoos een buitengewoon man, en misschien den sterksten, verstzienden en deftigsten
geest van den Amsterdamschen handel’. Brief van Jan Veth aan mevrouw S. Delprat-Veth,
21 maart 1924, in archief mevrouw Delprat-Veth.
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zijn formaat (zoals men dit dan ziet) alleen al in het geding brengen om dat van
anderen eraan af te meten. Noemen we zijn voorgangers op de Nederlandsche
Handel-Maatschappij-zetel J.T. Cremer, de echte ‘empire-builder’, en C.J.K. van
Aalst, de geslaagde leider der Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij tijdens de
eerste wereldoorlog en allengs falende leider der Nederlandsche Handel-Maatschappij
daarna; vervolgens buiten de Nederlandsche Handel-Maatschappij sir Henry
Deterding, het commerciële genie, Anton Philips, de bouwer van het wereldwijde
concern, Albert Plesman, de luchtvaartpionier, S.P. van Eeghen, de bij uitstek
Amsterdamse figuur vóór Heldring. Maar tegen de achtergrond van deze prominenten
krijgt ook Heldrings figuur reliëf, alleen al door het verschil in mogelijkheden.
Mannen als Deterding, Philips, Van Aalst en Plesman waren nieuwkomers die, om
groot te worden, onoverzienbare en onberekenbare risico's namen. Dit doet iemand
met een naam en een positie bijna nooit. Gegeven zijn maatschappelijk uitgangspunt
kon Heldring zich op zijn best ontpoppen als een groot organisator, een superieur
technicus of een charmante relatielegger. Helemaal los van de vraag of hij nu ‘groter’
was dan een van de genoemden - het is niet zonder gevaar en in ieder geval heel
moeilijk om hierin te millimeteren - moeten we wel constateren dat Heldring
veelzijdiger, en dat niet alleen op economisch terrein, dan een van hen geacht moet
worden. De terreinen waarop hij zich bewoog, niet alleen door belangstelling te
betonen, maar door organisatorisch er een aandeel in te nemen, zijn verbluffend in
aantal: zijn eigenlijke voornaamste arbeid is de scheepvaart, op nationaal en
internationaal niveau, met de vertakkingen naar een aantal commissariaten, waarvan
de Nederlandsche Bank en de Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken
wel de belangrijkste waren. Daarnaast zijn voorzitterschap van de Amsterdamse
Kamer van Koophandel en Fabrieken, d.w.z. woordvoerder te zijn van de
hoofdstedelijke economische belangen, op de hoogte van de grote vraagstukken van
die tijd, bereid invloed uit te oefenen op stads- en landsniveau. Op internationaal
gebied treffen zijn bemoeienissen met de Internationale Kamer van Koophandel, zijn
economische werkzaamheid ten behoeve van onze diplomatie en in het algemeen
zijn talloze relaties met Fransen, Engelsen en Duitsers uit de wereld van de handel,
scheepvaart, diplomatie, politiek, kunsten en wetenschappen. Onmiddellijk daarop
volgen zijn activiteiten in de examencommissies voor de buitenlandse dienst en zijn
belangstelling voor de binnenlandse politiek vanuit het liberale ge-
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zichtspunt, waaruit zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer voortvloeide. Op
wetenschappelijk en kunstzinnig gebied behoeven we niet eens naar volledigheid te
streven; zwaartepunten waren hier het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap, de
Rijksacademie voor beeldende kunsten en de Vereeniging Rembrandt. En daarbij
mag men wel bedenken dat een bestuurslidmaatschap voor Heldring niet betekende
het alleen maar aanwezig-zijn op enige vergaderingen, maar dat hij werkkracht en
deskundigheid gaf. Dat hij ergens aan deelnam, bewees dat op een van deze of beide
met succes een beroep was gedaan, bij het grote aantal lidmaatschappen een bewijs
van zijn arbeidslust, het teken van zijn veelzijdigheid. Het is kenschetsend dat
Heldring in 1932 een doctoraat honoris causa in de economische wetenschappen
verwerft, een gebaar dat de economische faculteit der Amsterdamse universiteit
sindsdien nimmer meer jegens enige ondernemer heeft gemaakt.
Wil men op het terrein van de praktische economische werkzaamheid iemands
grootte afmeten aan de initiatieven van allure die hij heeft genomen, of aan de gezonde
groei van zijn onderneming die hij heeft bewerkstelligd, dan moeten we erkennen
dat Heldring niet in deze categorie groten thuishoort, zelfs al houdt men rekening
met de hierboven geschetste beperking. Aan initiatieven heeft het hem niet ontbroken:
hij behoort in 1898 tot de oprichters van de N.V. Zeehaven en Kolenstation ‘Sabang’1
in 1902 tot die van de Java-China-Japan Lijn2; in 1904 is hij het die de eerste stap
doet om de Zuid-Amerika-Lijn (de latere Koninklijke Hollandsche Lloyd) uit Duitse
handen te houden3; in 1912 vormt hij de spil in de totstandkoming van de fusie tussen
de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij en de Koninklijke
West-Indische Maildienst, een fusie die de basis der Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij aanzienlijk heeft verbreed en zonder welke de maatschappij
geen toekomst meer gehad zou hebben; het tegenwoordige bedrijf van de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij drijft op de expansie die de Koninklijke
West-Indische Maildienst met haar nu eenmaal verkregen rechten aan de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij heeft gegeven.4 Dit waren fraaie re-
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Vgl. hier, p. 174.
Vgl. hier, p. 172 en Brugmans, Van Chinavaart tot Oceaanvaart, p. 30 e.v.
Vgl. hier, p. 157.
Vgl. hier, p. 170. Op een en ander wijst ook mr. D.A. Delprat te Amsterdam in brief aan
schrijver dezes, 8.7.1967.
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sultaten, maar opvallend: alle verkregen op jeugdige leeftijd en geen van deze van
de allerhoogste orde. Wanneer hij dat nastreeft, met name in zijn poging om, met
het oog op de bedreiging door de Duitse rederijen, de Amsterdamse
scheepvaartmaatschappijen te verenigen in één onderneming (1902), faalt hij,
weliswaar eervol maar toch duidelijk.1 Heldring mist dan de persoonlijke kwaliteiten
om deze grootse gooi te volvoeren; .... ‘doch ik stond alleen en gevoelde mij in dezen
kring van oudere en ervaren collega's niet krachtig genoeg, en was niet welsprekend
genoeg, om het pleit te winnen’, zegt hij er zelf kenschetsend van.2 Heldring bezit
niet, sterk geremd (‘ik stond alleen!’) die economische creativiteit van een Van Aalst,
Deterding, Philips en Plesman waarvan eenzijdigheid een verhelderende keerzijde
is, en die met een overvloed van schitterende toekomstbeelden en dwingende
noodzaken de voor overtuigingskracht altijd gevoelige tweederangsondernemers
eenvoudig omverhaalt. Heldring mist dit; zijn veelzijdigheid resulteert in integriteit.
Deze zal op de lange duur bewondering en algemeen respect wekken en hem tot het
presidentschap van de Nederlandsche Handel-Maatschappij voeren; op het kritieke
moment wekt zij slechts wantrouwen, omdat men bij hem een tekort aan warmte van
overtuiging meent te kunnen constateren, ook al is hij zelf voor honderd procent
overtuigd. Betoont Heldring dan ook in het navolgende een bijzondere hekel te
hebben aan de fantasierijke, ijdele Van Aalst, dan moet men de overdrijving daarin
voor een deel toeschrijven aan een misschien niet eens bewust geworden afgunst op
de tegenpool.
Een uitzonderlijk formaat kan men Heldring evenmin toekennen op grond van de
bijzondere verdiensten die hij heeft gehad voor de leiding van de onderneming
waaraan hij gedurende 38 jaren verbonden is geweest: de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij te Amsterdam. Wanneer hij in 1937 als directeur aftreedt,
noemt men de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij al jaren de
‘roggebrood-maatschappij’, een mager bedrijf. Het is in de voorafgaande jaren vrijwel
failliet gegaan, in stand gehouden slechts dank zij de steun van de regering. Heldring
heeft hiervan in zijn dagboek het verhaal gedaan, en het is een tragisch relaas wegens
het contrast tussen wat het belang van zijn onderneming vroeg (een zo spoedig
mogelijke devaluatie) en wat zijn integer economische in-
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Vgl. hier, p. 154 vlg.
Vgl. hier, p. 156.
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zicht volgens hem in 's lands belang voorschreef (de volgehouden deflatiepolitiek).1
Niet ten onrechte heeft men wel opgemerkt dat Heldrings erkende economische
scherpzinnigheid een beletsel is geweest voor de ontplooiing van een groots
koopmanschap, waarin immers kortzichtigheid en een beperkte visie af en toe even
noodzakelijk kunnen zijn als haar tegenhangers. In de familiekring zag men een
bepaalde kant van Heldrings gebrek in deze heel scherp: een jonge neef merkte
meedogenloos op - daarin leek hij dan wat op zijn oom - dat oom Ernst en de
K.N.S.M. hem aan een jojo deden denken: oom Ernst kon hem wel omlaag, maar
niet meer omhoog krijgen, hetgeen wij in dit geval zouden willen uitleggen als een
zeer wel verklaarbaar en zelfs in die tijd te verontschuldigen gebrek, dat hij met
anderen gemeen had, maar toch één dat hem de kenschetsing ‘uitzonderlijk als
ondernemer’ doet ontgaan. We kunnen deze neergang der Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij niet uitsluitend aan de grote boosdoener, de economische
malaise der jaren '30, toeschrijven. Heldring erkent dit ook zelf impliciet, wanneer
hij op 24 januari 1937 naar aanleiding van zijn aanstaand afscheid als directeur der
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij noteert: ‘Ik zal haar dan 38
jaren als directeur gediend hebben, niet zonder fouten, maar met de grootste
toewijding. De grootste fout is de bouw van te veel schepen in 1919/1920 geweest
tot te hooge prijzen. Sommige zijn in mijn afwezigheid besteld, o.a. de volmaakt
overbodige Ares, nog wel in régie bij Conrad, ons duurste schip.’ Tegenover grote
fouten staan onmiskenbare verdiensten, maar zij zijn niet zodanig dat Heldring
daardoor als ondernemer op een uitzonderlijk plan komt te staan.
Wanneer wij ondanks dit alles toch menen dat Heldring een bijzondere plaats
toekomt onder de grote Nederlanders van zijn tijd, dan is dit niet wegens het formaat
van zijn zakelijke successen, maar op grond van zijn hier al eerder gesignaleerde
unieke veelzijdigheid, zijn voorbeeldige integriteit. Wij kunnen de essentie hiervan
in die zin weergeven dat wij vaststellen dat Heldring als eminent behartiger van
Amsterdams economische belangen en als behoeder van het

1

‘Bij het bepalen van zijn standpunt over het verlaten van den gouden standaard had Ernst
een beslissing te nemen waarbij hem zijn zedelijk geweten onmiddellijk den toets bood. De
vraag van juist of onjuist uit materieel standpunt kwam voor hem daardoor voor goed tot
zwijgen,’ schrijft J.C.H. Heldring te Oosterbeek typerend aan D. Hudig te Amsterdam, 28
sept. 1955. Archief D. Hudig.
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vaderlijke, culturele erfgoed in de ruimste zin des woords, bij uitstek de
vertegenwoordiger van de continuïteit is geweest; gedurende een halve eeuw toeverlaat
van het bedrijfsleven, steunpilaar van de regering.
Te zijner tijd zal Heldrings biograaf in de gelegenheid zijn dit beeld nader te
nuanceren; het zou hier niet slechts het kader van onze inleiding overschrijden, maar
ook een onmogelijkheid zijn, omdat niet alle archieven reeds openstaan. Wij willen
op dit moment slechts vastleggen dat het beschikbare materiaal de indruk geeft dat
Heldrings hoogtepunt in de jaren tussen de twee wereldoorlogen ligt, en dan eerder
vóór dan na 1930. Ontegenzeggelijk is de mate van iemands invloed moeilijk te
meten, maar wij ontkomen niet aan de indruk dat men tijdens de malaise meer naar
Heldring heeft geluisterd dan dat men hem heeft gevolgd, in tegenstelling tot de jaren
daarvoor. Het is een typisch ding: de wereld veranderde, Heldring veranderde niet.
Het komt het treffendst tot uiting in zijn economische opvattingen: hij bleef de
fervente vrijhandelaar die hij dertig jaar eerder al was geweest. Er steekt hierin een
element van verstarring, die een samenhang met zijn kwaal doet veronderstellen. Als
ondernemer gaan van Heldring in 1949 geen stimulansen meer uit. Er is een typerende
brief van hem aan de directie der Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en
Staalfabrieken te IJmuiden, 18 januari 19491, waarin hij als commissaris een afwijzend
advies uitbrengt op het voorstel tot uitbreiding van de produktiecapaciteit tot 410.000
ton staal. De vrees voor te grote staatsinvloed als gevolg van participatie door de
overheid en de onzekerheid van het verloop der staalprijzen wegen hem zwaarder
dan de perspectieven voor onze industriële ontwikkeling, in het bijzonder der
metaalnijverheid, zodat hij zich afvraagt .... ‘of het niet juister is, op een bescheidener
schaal, die toch goed gefundeerd is, te blijven doorwerken’. Zou men hem in die
mening gevolgd hebben, dan stond er thans te IJmuiden, economisch gezien, een
bouwval. De wellicht laatste kans om een grootse visie te tonen ontglipte Heldring
door zijn nu vermoedelijk ook fysiek bepaalde verstarring, een man van 77 jaren ten
slotte.
Maakt het Heldrings herinneringen en dagboek minder waard dat hij een
vertegenwoordiger van de continuïteit was, een verbindingsschakel tussen vele
levensgebieden, in het bijzonder tussen het be-
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In archief K.N.H.S., IJmuiden.
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drijfsleven en de overheid? Een figuur van uitzonderlijke integriteit, maar geen grote
ondernemer? Wij zijn geneigd te stellen dat Heldrings herinneringen en dagboek
daarom juist méér waard zijn. Waarheidsliefde en ijdelheid, de laatste als een vorm
van overspannen eenzijdigheid, staan bij grote ondernemers nu eenmaal altijd op
een gespannen voet. Gezien hun overwegend extraverte aard valt het te betwijfelen
of zij al in staat zouden zijn tot een zo intieme arbeid als het schrijven van
herinneringen en een dagboek. Zij laten op zijn best een standbeeld voor zichzelf
oprichten, zoals bijvoorbeeld Van Aalst deed. Zelfs bij Heldring kan men zich
afvragen, of hij iets meer zou hebben gedaan dan het schrijven van herinneringen,
wanneer hij niet zo'n duidelijke psychische dispositie voor het bijhouden van een
dagboek had bezeten. Wij hebben al opgemerkt dat Heldring tijdens zijn rustkuur in
Zwitserland, waar hij voor genezing van zijn neurasthenie vertoefde, tot het schrijven
van zijn herinneringen is gekomen.1 Dit gebeurde in 1916 en is mogelijk op aanraden
van zijn geneesheer geschied. Teruggekeerd in Nederland houdt hij vanaf het voorjaar
van 1917 tot 12 december 1948 met vrij grote regelmaat dagboek. Er is slechts een
aanzienlijk hiaat, namelijk van 10 mei 1940 tot 5 mei 1945, omdat Heldring het te
gevaarlijk vond onder het Gestapobewind aantekeningen te maken. Dit is niet in
strijd met onze stelling dat Heldrings dagboek uit een psychische noodzaak
voortsproot; de druk van de bezetting verlegde bij een ieder psychisch de grenzen.
Wie het heeft beleefd, zal het zich herinneren. Voor Heldring is het dagboek een
onmisbare uitingsvorm geweest, een mogelijkheid tot communicatie, die hem in het
dagelijks leven als gevolg van zijn terughoudendheid moest ontbreken.
Zo is het ook te begrijpen dat hij dit zo lange jaren, onder de omstandigheid van
een overmaat aan arbeid, heeft kunnen volhouden. Het valt niet alleen te verklaren
uit Heldrings bijzondere stilistische vermogen; dit verklaart op zijn best zijn neiging
tot juist dit medium. Behoefte en neiging gingen hier harmonisch samen. Dat hij
goed schreef, maakt de lectuur voor ons achteraf tot een genoegen. Men kan daar
talrijke staaltjes van geven, in de trant waarin hij op 10 januari 1924 in het Algemeen
Handelsblad de reder Op ten Noort herdenkt: ‘Grimmig velt de zeis van den
onverbiddelijke in deze barre dagen’ .... Wat zijn stilistische vermogen aangaat zuiverheid van taal was hem altijd een ernstige zaak - zet Heldring een familie-
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traditie voort, zoon van een bankier, kleinzoon van een predikant, die beiden hierin
evenzeer geëxcelleerd hadden.
Geen wonder dat de herinneringen en de dagboeken niet het geheel van Heldrings
schriftelijke nalatenschap uitmaken. Hij publiceerde een boek, het hier eerder
genoemde Oost-Azië en Indië, begeleidde zijn economische activiteit met een vloed
van korte en lange artikelen in dagblad en tijdschrift, voerde een omvangrijke
correspondentie en hield niet alleen een dagboek bij, maar maakte ook soms zeer
gedetailleerde verslagen van zijn reizen. Een plaats apart nemen de jaarredes in die
hij als voorzitter der Amsterdamse Kamer van Koophandel bij het aanbreken van
het nieuwe jaar uitsprak en die hij òf zelf schreef òf waarop hij sterk zijn stempel
drukte. De verhouding van deze schriftelijke nalatenschap tot de hier geboden
herinneringen en dagboek is eenvoudig deze, dat de eerste ten dienste heeft gestaan
van de annotatie der tweede. Het geeft de betekenis van deze eerste goed weer.
Herinneringen en dagboek staan in het oeuvre van Heldring centraal; wat er verder
tot ons komt en mogelijk nog zal komen - het is te verwachten dat de opening van
particuliere en overheidsarchieven te zijner tijd nog een en ander aan het licht brengt
- ontleent zijn waarde hoofdzakelijk aan de bijdrage die het tot dit geheel levert.
Soms is deze bijdrage zo aanzienlijk dat het verantwoord leek een dergelijk schriftelijk
stuk als bijlage op te nemen.
Wie zich geruime tijd bezighoudt met een uitgave als de onderhavige, geeft zich
allicht, en dit meermalen, rekenschap van de betekenis der te publiceren geschriften.
Het is mogelijk dat in detail nog andere kwaliteiten naar voren zijn te brengen, die
hier dus ten onrechte in de schaduw blijven, maar wat op ons bij herhaling de meeste
indruk maakte, is de blik achter de schermen die de herinneringen en het dagboek
ons bieden, en dan in de eerste plaats achter de schermen van het bedrijfsleven, al
blijft ook op stedelijk en landelijk niveau veel te genieten, naarmate Heldring in
aanzien groeit en tenslotte meer en meer een instelling wordt. Wij treffen hier het
beeld van de Nederlandse toplaag in de jaren '20 en '30 aan, in al haar beperktheid,
maar ook in al haar relatieve fatsoen.1 Toch blijft

1

Deze zinsnede dank ik aan mr. H. van Riel te 's-Gravenhage, die nog opmerkt: ‘Hoe weinig
wezenlijk kwaads komt eigenlijk voor de dag en hoeveel goede wil en verstandig beleid
blijkt telkens. Zelfs mensen die elkaar toch wel min of meer verfoeiden, werken redelijk
samen!’ Brief van mr. H. van Riel aan schrijver dezes, 26.5.1967.
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het eerste voorop staan, omdat Heldrings positie uiteindelijk haar grondslag in het
bedrijfsleven bezat. Zelfs wanneer zijn invloed verder reikt en dank zij zijn morele
gezag een bijzondere nadruk krijgt, kunnen we dit toch nimmer uit het oog verliezen.
Als zodanig zijn deze herinneringen en is vooral het dagboek uniek. Van geen der
voormannen uit het bedrijfsleven van Nederland voor de genoemde periode kennen
wij een dergelijk uitvoerig document. Quacks ‘Herinneringen’1 komen voor een
vroegere periode Heldrings geschriften het meest nabij, maar het zijn, in tegenstelling
tot wat hijzelf meende, niet de getuigenissen van een eersterangs figuur. Bovendien
bezitten zij het kenmerkende van herinneringen, het achteraf geselecteerde en daardoor
gekleurde. Dit is ook inherent aan het boek van A. Frankfurther, In klinkende munt.
Herinneringen van een bankier2, al is de toon hierin bepaald openhartig en oprecht.
Wat het formaat aangaat, vertoeft een figuur als Hirschfeld meer in de nabijheid van
Heldring, maar diens drie delen met herinneringen3, hoewel meer in de toonzetting
van Frankfurther dan van Quack, kleven toch dezelfde bezwaren aan van de retouches
achteraf. Men moet zich maar voorstellen dat Hirschfeld in de bezettingsjaren een
dàgboek gehouden had! Het gevaar van retouchering geldt ten slotte ook voor de in
1966 verschenen mémoires van mr. D.U. Stikker, vermoedelijk in mindere mate voor
die van Paul Rijkens.4
Los van de feitelijke gegevens die Heldring over allerlei zaken aandraagt, treft
ons het inzicht in de handel en wandel van een moderne ondernemer dat deze
herinneringen en dit dagboek ons geven; de wijze waarop overeenkomsten tot stand
komen - of niet -; de invloed die een voorzitter van een Kamer van Koophandel
uitoefent; de gedragslijn die een commissaris van grote ondernemingen volgt; de
strijd met de achterban der vooroorlogse liberalen; de samenwerking maar ook de
wrijving met de achtereenvolgende kabinetten, met ministers en Kamerleden; het
oordeel over de velen die hij in zijn leven heeft ontmoet, scherp à la Heldring, maar
in de meeste gevallen in de kern raak. En omdat Heldrings belangstelling voor wat
er in de wereld

1
2
3
4

Quack, Herinneringen, vgl. hier, p. 4.
Verschenen in 1961.
Hirschfeld, Actieve economische politiek (1946), Herinneringen uit de jaren 1933-1939
(1959) en Herinneringen uit de bezettingstijd (1960).
Rijkens, Handel en wandel. Nagelaten gedenkschriften 1888-1965 (1965). Op Stikkers
mémoires is een uitvoerige reactie verschenen van Oud, in Nieuwe Rotterdamse Courant, 3,
4 en 5 februari 1966.
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voorviel niet eindigde bij de grenzen, het staatkundige hierin ruim betrokken was,
geven zijn herinneringen en dagboek een breed geschilderd tijdsbeeld, waardevol
daarom vooral omdat het gegeven wordt vanuit de economische sfeer, die anders
niet zelden in een minimumpositie blijft. Hoe in de onderhavige periode de lijnen
van de economische sfeer naar het staatkundige toneel lopen, kan men thans mede
aan de hand van Heldrings schrifturen ten aanzien van ons land reconstrueren.1
Dit alles is niet uitputtend, maar op deze plaats voldoende. De vraag blijft hier
namelijk nog te beantwoorden wat Heldring zelf met zijn herinneringen en dagboek
voorhad, toen deze uit de ons thans bekende aandrift eenmaal waren ontstaan en een
zeker eigen leven gingen leiden. Het staat vast dat de gedachte van een soort
rekenschap aan het nageslacht Heldring niet vreemd is geweest; hij bezat een sterk
verantwoordelijkheidsbesef ten opzichte van het nageslacht. Deze gedachte behoeft
bij het schrijven niet onmiddellijk te zijn opgekomen. Dat Heldring doorgaans zwijgt
over zijn allerintiemste gemoedsbewegingen - over de voorgeschiedenis van zijn
huwelijk horen we niets, terwijl ook daarna alleen de buitenkant van zijn huwelijksen gezinsleven wordt aangeraakt, behalve wanneer hij over de dood van zijn vrouw
in Rome spreekt - betekent nog niet dat we hier nièt met een ‘geheim’ dagboek te
doen hebben. Die zwijgzaamheid houdt veeleer verband met zijn uit zijn psychisch
lijden voortspruitende remmingen. Toen op het einde van zijn leven de gedachte aan
een zekere verspreiding van zijn herinneringen en dagboek opkwam, liet Heldring
zelf deze nog uittypen, nadat hij eerst een niet onaanzienlijk aantal passages had
weggeschrapt en soms zelfs met de schaar had verwijderd, wat de reactie uitlokte
dat meneer Heldring de aardigste dingen uit zijn werk liet vervallen. Het waren
inderdaad de meer persoonlijke passages die wij hier zoveel als mogelijk was
gereconstrueerd hebben. Voordat het tot een besluit moest komen over de bestemming
van zijn herinneringen en dagboek overleed Heldring. Tevoren had hij met het gevoel
van betrekkelijkheid van de hoge ouderdom wel eens tot zijn kinderen gezegd dat
hij veel had ge-

1

Een proeve ten aanzien van de buitenlandse politiek heeft C. Smit uit het dagboek geput voor
zijn Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Derde periode
1899-1919, vijfde deel, R.G.P. 116 en 117. T.a v. de door Smit overgenomen passages
raadplege men diens publicatie. Als één der eersten heeft Smit op de waarde van Heldrings
herinneringen en dagboek gewezen.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

29
schreven, maar dat het allemaal niet belangrijk was; zij moesten zelf maar zien.
Dit is sindsdien gebeurd. De uitkomst is de onderhavige publikatie van Heldrings
herinneringen en dagboek. Om ten aanzien van dit laatste niet in hetzelfde gebrek te
vervallen waaraan herinneringen veelal lijden - selectie en retouches, die tot een
vervalsing van het beeld kunnen leiden - zijn wij uiterst spaarzaam geweest met
betrekking tot het schrappen van passages. Wij lieten slechts weg wat in het geheel
te onbeduidend was, bijvoorbeeld reisbeschrijvingen met opsommingen van bezochte
steden, of wat buiten elk bereik van een gepaste controle viel, zoals beschuldigingen
van corruptie, op welke wijze ook, en uitlatingen over de koninklijke familie. Dàt er
iets is geschrapt, hebben wij voor terzake doende fragmenten aangegeven.1 De
bewerking is verder conform de regels van het Historisch Genootschap.
Dat niet alle personen en zaken in het navolgende op ideale wijze verduidelijkt kunnen
worden, mogen wij niet wijten aan het gebrek aan hulp van buitenaf. Deze was
buitengewoon omvangrijk, zowel van de zijde van particulieren als van
ondernemingen en overheidsinstellingen. Wij willen de maat van onze erkentelijkheid
jegens deze niet in een verhouding brengen tot de omvang van de bijdrage, omdat
alle hulp op gelijke wijze welkom - dringend noodzakelijk - was. Dat zovelen hebben
willen bijdragen tot het slagen van deze publikatie stemt tot grote dankbaarheid. Wij
denken hierbij - om met de ondernemingen en overheidsinstellingen te beginnen aan de Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. te Amsterdam, de Gemeentelijke
Archiefdienst van Amsterdam, H. Albert de Bary & Co. N.V. te Amsterdam, N.V.
Borsumij Wehry te Den Haag, de Vereeniging ‘Het Buitenland’ te 's-Graveland, het
Ministerie van buitenlandse zaken te Den Haag., N.V. Bunge's Handelmaatschappij
te Amsterdam, Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag, het Bureau der
Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis te id., H.G.Th. Crone N.V. te
Amsterdam, Curaçaosche Handel-Maatschappij N.V. te id., Departement van defensie
te Den Haag, N.V. Deli-Maatschappij te Amsterdam, Ministerie van onderwijs en
wetenschappen te Den Haag, Ministerie van justitie te id., Frans Halsmuseum te
Haarlem,

1

Het manuscript van Heldrings herinneringen en dagboeken berust bij de familie.
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N.V. Handelsvereeniging ‘Amsterdam’ te Amsterdam, Hollandsche Bank-Unie N.V.
te id., Hope & Co. te id., Internatio te Rotterdam, N.V. tot voortzetting van de
Koninklijke Hollandsche Lloyd te Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij te Arnhem, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij
N.V. te Amsterdam, Dr. Abraham Kuyperstichting te Den Haag, Ministerie van
landbouw en visserij te id., Wm. H. Müller & Co. N.V. te Rotterdam, N.V. Stoomvaart
Maatschappij ‘Nederland’ te Amsterdam, Vereniging ‘Nederland in den vreemde’
te id., De Nederlandsche Bank N.V. te id., Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V.
(thans Alg. Bank Nederland) te id., Phs. van Ommeren N.V. te Rotterdam, 1e
Openbare Handelsschool te Amsterdam, Rijksacademie van Beeldende Kunsten te
id., Rijksgebouwendienst te Den Haag, Scheepvaart Vereeniging Noord te Amsterdam,
N.V. Gebroeders Scheuer te id., Ministerie van sociale zaken en volksgezondheid te
Den Haag, N.V. Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij te id., Verbond
van Nederlandsche Werkgevers te id., Rijkswaterstaat te id.
Vervolgens mochten wij hulp, soms zeer uitgebreide hulp ontvangen van
particulieren: wijlen mr. N.J. van Aalst te Breda, S. Asscher te Bussum, mr. J.W.
Beyen te Wassenaar, prof. mr. A.L. de Block te Den Haag, mevrouw M.
Blooker-Richard te Amsterdam, F. de Boer te id., A.F. Bronsing te Brasschaat, België,
prof. dr. C.F.A. van Dam te Utrecht, C.D. Goudappel te Delft, dr. mr. F.J. Duparc
te Den Haag, ir. J.T. Duyvis te Amsterdam, wijlen mr. Chr. P. van Eeghen,
mejuffrouw dr. I.H. van Eeghen, en wijlen mr. drs. P. van Eeghen te id., Max E. Fuld
te id., Joan Gelderman te Oldenzaal, wijlen mr. G.M. Greup te Amsterdam, mr. B.P.
Baron Van Harinxma Thoe Slooten te Beetsterzwaag, F.W.H. Hirschfeld te
Amsterdam, A.D. Wentholt te Rotterdam, prof. dr. J.A. van Houtte te
Egenhoven-Heverlee, België, D. Hudig te Amsterdam, L.J. Hutte te id., mr. K. Jansma
te id., prof. mr. A.M. de Jong te Bloemendaal, J.P. Kruseman te Hilversum, jhr. F.J.E.
van Lennep en jhr. H. van Lennep, beiden te Amsterdam, mr. dr. K.P. van der Mandele
te Rotterdam, mr. H.F. van Meer te Bussum, Hendrik Muller te Laren, drs. T. Plate
te Leiden, drs. G. Puchinger te Den Haag, G.H. en H.P. Rahusen te Amsterdam,
wijlen mr. L.F.H. Regout te Meerssen (L), Willem Rehbock te Amstelveen, dr. A.S.
Rijxman te Naarden, mejuffrouw Roos te Luxemburg, J.W. Scholten te Bloemendaal,
dr. R. de Schrijver te Leuven, Meyer Sluyzer te Bussum, mr. dr. C. Smit te Den Haag,
F. Smit te Zeist, wijlen drs. L. Speelman te Amsterdam, mevrouw C.E. Warnsinck-
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Delprat te Zeist, wijlen mr. W.C. Wendelaar te Den Haag, wijlen mevrouw J.E.
Westendorp-Osieck te Amsterdam, mejuffrouw E.A. Wiedijk te id. en dr. D.A. Wittop
Koning te id.
Betrof de hulp van bovengenoemden het verstrekken van gegevens naar aanleiding
van concrete vragen, enige andere belangstellenden waren bereid daarnaast nog
inleiding en tekst te lezen en van op- en aanmerkingen te voorzien. Met name mr.
W.F. Lichtenauer te Rotterdam en mr. H. van Riel te Den Haag hebben op deze wijze
zeer veel gedaan om deze uitgave op een hoger niveau te brengen; aan deze beiden
is de inleider daarom veel dank verschuldigd. Hun belangstelling vormde een
voortdurende stimulans. Hetzelfde geldt voor het aandeel van de familie Heldring
in de totstandkoming van deze publikatie, in het bijzonder voor wat betreft mr. J.L.
Heldring te Leidschendam in alle fasen der werkzaamheden heeft bijgedragen. Niet
alleen als stimulator van deze uitgave maar ook als kenner van Amsterdamse
verhoudingen was mr. D.A. Delprat te Amsterdam een voortdurende toeverlaat voor
de bewerker. Ten slotte mag deze ook niet onvermeld laten dat een vruchtbare en
harmonische samenwerking van begin tot eind heeft bestaan met collega dr. C.D.J.
Brandt tot diens betreurde heengaan en met collega dr. J.C. Boogman vervolgens.
Voor de samenstelling der registers kon de auteur rekenen op de onuitputtelijke
hulp van zijn medewerkers Dipl. Volksw. J.F.E. Bläsing en drs. R.W.J.M. Bos. In
de eindfase ontving hij bovendien veel hulp van mevr. drs. W. Miltenburg-Racké,
drs. G.J. Hooykaas, dr. J.H.A. Ringeling en drs. C.B. Wels.
Een ontboezeming aan het einde. Ook deze uitgave lijdt aan het euvel dat zij nimmer
af is, in die zin dat er altijd nog en nog meer te annoteren valt daar er nieuwe gegevens
betreffende personen en zaken aan de dag komen en de bewerker op allerlei
aangestipte terreinen deskundiger wordt en zich geroepen voelt de dingen uit te
diepen. C.D.J. Brandt die in deze dingen een realist was, raadde indertijd bij voorbaat
aan op een moment ‘er een punt achter te zetten’ omdat het anders nooit tot publikatie
komt. Zijn raad is hier opgevolgd.
Tilburg, juli 1970
JOH. DE VRIES
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1 Herinneringen
Amsterdamsche kinderjaren en jeugd
Deze aanteekeningen begin ik met de weinig belangrijke, dat ik 21 Sept. 1871 te
Amsterdam aan de Keizersgracht 6191 geboren werd (naderhand woonde ds. Hogerzeil
in dat huis). Mijn vader was toen 32 jaar oud, mijn moeder enige jaren jonger.2 Mijn
geheele jeugd, met uitzondering van de zomermaanden, gedurende welke wij naar
buiten, soms ook wel naar het buitenland, gingen, bracht ik in mijn geboorteplaats
door. Mijn moeder heb ik weinig gekend. Zij overleed in 1876 in het kraambed van
een tweeling, nadat zij het jaar tevoren reeds een kind, Jan geheeten, verloren had,
eenige maanden oud, te Baarn. Zoo bleven er drie over: Frans, Alex (in de wandeling
Alleki geheten) en ik, waarvan ik de oudste was.
Wij waren altijd met zijn drieën samen, totdat ook Frans in 1879 aan roodvonk
heenging. Ik herinner mij zeer goed zijn zacht karakter, dat hem tot vredestichter
tusschen Alex en mij maakte. Alex was als kind driftig en ik plaagde hem geducht,
waarvan twisten telkens het gevolg waren. Later, in de schooljaren, toen wij samen
één speel- en werkkamer hadden, werd het niet veel beter. Hij was slordig, ik netjes.
De rommel, die hij in ons vertrek placht te maken, kon ik niet uitstaan. Soms gaf dit
punt en dientengevolge ook andere punten, aanleiding tot twist, die vaak genoeg in
vechtpartijen oversloeg. Eerst toen we beiden het huis verlieten, ik om de wijde
wereld in te gaan, hij om te Delft in de chemie te studeeren, werden wij goede
vrienden. Wij zijn het steeds gebleven. Alex bezat grote gaven van geest en

1

2

Keizersgracht 619, in 1764 gebouwd voor Willem van Hoesen, werd in 1921, evenals no.
617 en de huizen tot 629, gesloopt voor de bouw van Brentano's Steun des Ouderdoms (1825
gesticht, herbouwd 1922), een tehuis voor ouden van dagen. Balthazar Heldring vestigde
zich hier, komende van Rotterdam, in november 1870 en woonde er tot april 1876. Vgl. Van
Houten, Beschrijvingen, p. 25.
Balthazar Heldring (1839-1907); Olga Sophie Heldring-Sillem (1844-1870). Over deze
beiden uitvoeriger in de inleiding, p. 3 vlg.
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hart; hij was niet eerzuchtig, maar bereikte in eigen kring veel, niet alleen door zij
grote bekwaamheid en welsprekendheid, maar ook door zijn hoogstaand karakter.
In Delft, waar hij chemie studeerde, onderscheidde hij zich in de jaren '90 door het
aandeel dat hij in de indologenkwestie nam.1 Hij overschatte daarbij zijn zenuwkracht
en was sedert die jaren zenuwlijder. Ik werd het tien jaar later en raakte die kwaal,
evenmin als hij, nooit geheel kwijt.2 Ik moest, evenals Alex, ettelijke malen kuren.
Gelukkig zijn onze kinderen ervan vrij gebleven.a
Mijn vader was tot 1880 directeur der Kas-Vereeniging3, die hij mede opgericht
had. Toen werd hij tot directeur der Nederlandsche Handel-Maatschappij benoemd,
waarvan hij in 1900 als president optrad. Indien niet zijn collega Jhr. P. Hartsen
oudere rechten had kunnen laten gelden, die men moeilijk ignoreeren kon, maar die
men ook wegens zijn conservatisme niet in het presidium hebben wilde, zou hij reeds
na den dood van den heer Trakranen in 1890 tot president benoemd zijn.4 Mijn vader
leidde de Nederlandsche Handel-Maatschappij in nieuwe banen door haar groot
kapitaal meer aan bankzaken dienstbaar te maken, en schonk haar de beteekenis in
de

1

A. Heldring, lid en in 1896 president van het Delftsch Studenten Corps (D.S.C.), de vereniging
van technische studenten; een voorvechter van de ‘Indische Quaestie’, die grote beroering
onder de studenten teweegbracht. Deze ‘Indische Quaestie’ hield in een vlotter en liberaler
toetreding tot het D.S.C. voor studenten aan de toenmalige Indische Instelling, voluit: de
Instelling van onderwijs in de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië, waaraan
van 1864-1901 Indische ambtenaren werden opgeleid. Heldring's sprekersgaven, naar
aanleiding hiervan ten toon gespreid, zijn bij velen in herinnering gebleven. Gelijkstelling
werd niet bereikt, in 1895 richtten de studenten der Indische Instelling het Indologisch
Studentencorps op. Vgl. Ter herinnering, p. 46 en Goudappel, Honderd jaar; Verhellouw,
Geschiedenis, p. 31, 36-38, 43-45, 47-48, 53-55.
2 Vgl. hierover inleiding, p. 16 vlg.
a Vanaf ‘Alex bezat’ .... tot ‘gebleven’ niet in origineel; in later jaren door Heldring toegevoegd.
3 Kas-Vereeniging (thans Kas-Associatie), opgericht in 1865 op initiatief van A.A. Bienfait,
G.M. Boissevain, J.F. Burdet jr., C. Felliger, J. Kooy jr., P.N. Muller en mr. N.G. Pierson,
was geïnspireerd op het Engelse voorbeeld: kredietgeving in de vorm van discontering van
handelspapier, of van kortlopende voorschotten op onderpand; geen emissies. De eerste
directeuren waren J.C. di Gazar, D. Franken Dzn. en B. Heldring, die als medeoprichters te
beschouwen zijn. Vgl. Maandbl. Amst. (1916). p. 54-55.
4 In zijn plaats werd mr. F. Alting Mees president-directeur.
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bankwereld die zij nu nog bezit.1 De heer Alting Mees, een hoog rechterlijk ambtenaar,
werd in 1890 president. In 1900, toen de heer Mees stierf, was de heer Hartsen nog
steeds directeur, maar hij trok zich toen als zoodanig terug, om de benoeming van
mijn vader tot president mogelijk te maken. De oud-gouverneur-generaal Van der
Wijck deed toen moeite om in de plaats van den overleden president Alting Mees
te(onleesbaar)te treden, maar commissarissen noch directeuren wilden hem, terecht,
want hij had van zaken geen flauw begrip.a Mijn vader die niet gauw iemand prees,
gewaagde tegenover mij herhaaldelijk met grooten lof van dit ridderlijk gebaar van
den heer Hartsen. Deze was dan ook een man van ouderwetsche distinctie, zooals ik
mij voorstel, dat het Amsterdam in de jaren 1860 tot '90 in de deftige kringen er veel
gehad moet hebben. In onzen tijd is die beschaafdheid van toon en omgang zeldzaam
geworden. Men is nu meer lieden van de daad. Hartsen was trouwens ook geen
energiek man, zeer behoudend en angstvallig in zaken, dikwijls een struikelblok voor
het hervormingsstreven van mijn vader.b
Mijn vader was een en al energie, ondanks zijn bijna levenslange worsteling tegen
zijn zwaar rheumatische aanleg. Doodziek in 1863 uit Indië teruggekomen2, herstelde
hij, doch werd in 1873 opnieuw door een hevige gewrichtsrheumatiek aangetast, die
hem bedlegerig maakte. Een van mijn vroegste herinneringen aan hem is dat hij,

1

De afbraak van alle bescherming, inclusief het cultuur- en consignatiestelsel, noopte de
Nederlandsche Handel-Maatschappij in de tweede helft der negentiende eeuw de bakens te
verzetten. Zij deed dit door zich toe te leggen op cultuurzaken en handel voor eigen rekening.
Deze bleken echter te weinig lucratief, zodat reeds in de jaren '70 de wens opkwam haar
activiteit in de richting van de veelbelovende bankzaken in Indië en Nederland om te buigen.
Met het oog daarop zocht men in 1880 B. Heldring, een bankier, als directeur aan. In de
daaropvolgende 27 jaar heeft Heldring zich aan de ten slotte geslaagde koerswijziging gewijd.
Vgl. Mansvelt, Geschiedenis, p. 350 vlg.
a Vanaf ‘De oud-gouverneur’ .... tot ‘begrip’ is de originele verzie; Heldring streept deze door
en vervangt haar door de volgende, die hij uiteindelijk ook weer wil weglaten: ‘Deze was
het voorwerp van pogingen om een representant uit Haagsche kringen in de plaats van den
overleden president te doen treden, maar commissarissen noch directeuren steunden hem.
Zij wilden terecht een zakenman aan het hoofd van dit zoo veelzijdig geworden zakenlichaam
zien.’
b Vanaf ‘Men is’ .... tot ‘mijn vader’ door Heldring in de latere versie weggelaten.
2 Vgl. Alg. Handelsbl. van 19 juli 1907.
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steunende op twee mannen, naar kantoor ging. Zijn verdere leven ging hij mank en
gebogen, en omstreeks 1883 manifesteerde zich de suikerziekte, die hem jaren later
ten grave sleepte.1 Trots zijn lichamelijk lijden ontwikkelde hij de groote werkkracht
die hem tenslotte tot een der eerste mannen in de Amsterdamsche zakenwereld
maakte.a Hij was hard voor zichzelf, maar ook voor anderen. Hij werd door ons als
kinderen meer gevreesd dan bemind, ofschoon hij rechtvaardig was en ons gaarne
onze kinderlijke genoegens gunde en verschafte. Gedeeltelijk ten gevolge van zijn
lichaamsgebrek, maar zeker ook omdat hij zich niet gaarne gaf, leefde hij weinig
met ons mede. Hij was vriendelijker voor mij dan voor Alex, die in zijn jonge jaren
veel aan hoofdpijn leed en later, van zijn studententijd af, met hevige slapeloosheid
te kampen had. Zenuwaandoeningen werden in dien tijd nu eenmaal als aanstellerij
beschouwd. Ik ben in mijn jeugd nooit ziek geweest (één dag te bed met mazelen
staat mij voor den geest), maar van mijn 40ste jaar af had mij diezelfde slapeloosheid
te pakken. Het is een ellendige kwaal, maar gelukkig heb ik tusschendoor tijden
gekend waarin zij minder hevig optrad.2
Onze grootste vreugde in onze prille jeugd was de overkomst van zijn broers, mijn
ooms Just3 en Louis4, toen die nog niet getrouwd waren. Zij vertelden ons mooie
verhalen (vooral Oom Just wist dat naar onze smaak te doen), namen ons mede uit
en amuseerden ons royaal. Bij Oom Louis, in die jaren (1878-1885) predikant te
Bussum, later te Zandvoort, ging ik dikwijls logeeren. Dat was een pret! Een vroolijke,
altijd wat ondernemende man, die ons op zijn bezoeken bij den burgemeester, den
schoolmeester en den koster medenam (toen waren Bussum en Zandvoort nog kleine
dorpjes), veel knutselde en een aquarium, een volière en een grooten Newfoundlander,
Cesar genaamd, erop na hield. Dikwijls trof ik daar mijn neef en vriend (ofschoon
ouder dan ik) Karel van Lennep aan, die voor zijn gezondheid veel buiten moest zijn
en ook des winters gastvrijheid onder het dak van den Zandvoortschen dominee
vond.
Zooals reeds gezegd, herinner ik mij weinig van mijn moeder; slechts enkele
schimbeelden, waarin zij een rol speelde, o.a. eenmaal, toen ik haar hevig deed
schrikken door Frans met een schaar

1
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3
4

In 1907.
In de latere versie is deze laatste zin door Heldring weggelaten.
Hierover inleiding, p. 16.
Justinus Jacob Leonard Heldring.
Dr. Jan Lodewijk Heldring.
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te dreigen. Het was in de voorkamer van het huis dat wij toen bewoonden,
Keizersgracht 649.1 Ook zie ik haar te bed liggen - in een ledikant met groen saaien
gordijnen, waarschijnlijk haar sterfbed. Zij moet een begaafde, levenslustige vrouw
geweest zijn. 1876 was een zwaar jaar voor mijn vader. Hij verloor toen zijn vrouw,
die hij innig liefhad, twee pasgeboren kinderen, zijn vader2 en zijn schoonmoeder,
‘grootmama Sillem’.3 Mijn grootvader Heldring, de bekende predikant te Zetten,
staat mij niet meer voor; wel herinner ik mij een vroeg bezoek aan Zetten (1875), de
pastorie aldaar, den tuin en een feest in een der gestichten, waar ik mede van de
uitgedeelde krentenbroodjes en chocolade te genieten kreeg, maar het beeld van den
man zelf, die daar alles beheerschte, is uit mijn jeugdige herinnering weggedoezeld.
Wel zie ik ons met de jonge Van Lennepjes4 spelen bij grootmama Sillem, terwijl
zij aan het raam van haar huiskamer in het groote huis (Herengracht 478)5 zat, dezelfde
plek waar mijn tweede moeder en weer later mijn lieve vrouw hun handwerk plachten
te doen. Het uitzicht op een grooten tuin vol bloesem en bloemen was lieflijk, maar
de verrijzing van het groote kantoorgebouw der Nederlandsche Handel-Maatschappij6
nam het zonlicht weg en daarmede de bloemenweelde.
Grootmama Heldring7 herinner ik mij niet meer; daarentegen wel

1

2
3
4

5

6

7

Keizersgracht 649, in 1686 gebouwd voor Louis of Hendrik Trip; tijdens het pachtersoproer
van 17 juni 1748 bij de bewoner-pachter Adr. de Nooij geplunderd. B. Heldring en zijn gezin
woonden hier van april 1876 tot september 1879. Mededeling van mej. dr. I.H. van Eeghen
te Amsterdam. Vgl. Van Houten, Beschrijvingen, p. 23.
Ds. Ottho Gerhard Heldring.
Henriëtte Sillem-Hielbig (1810-1876).
Nl. Ernst (1860-1922); Alexander (1862-1934); Robbert (1863-1921); Otto (1865-1935);
Karel (1866-1923); Henriëtte (1868-1942); Herman (1869-1903); Louise (1871-1950); Sylvia
(1873-1945); Cornelis (1875-1948). Van de laatstgeborene is het uiteraard dubieus of hij al
meespeelde.
Heerengracht 478, bewoond door Henriëtte Sillem-Hielbig (vgl. noot 3), gebouwd in 1666.
B. Heldring woonde hier met zijn gezin vanaf 13 augustus 1897 en na zijn dood in 1907
diens weduwe tot haar dood in 1914; zijn zoon Heldring bewoonde het huis van 1917 tot
1933.
Het kantoorgebouw der Nederlandsche Handel-Maatschappij, ontworpen door K.P.C. de
Bazel (1869-1923) en A.D.N. van Gendt, in de Vijzelstraat, waarvan de bouw in oktober
1920 aanving. De opening geschiedde in 1926. Vgl. Maandbl. Amst. (1927), p. 37.
Anna Elizabeth Heldring-Deuffer Wiel.
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haar broeder, den vriendelijken, ouden apotheker Deuffer Wiel, die met drie dochters1
op de Bloemgracht woonde en een witte stropdas en een blauwe geklede jas aan had.a
Zijn apotheek, die hij opgegeven had, was, indien ik mij niet vergis, op den Nieuwen
Zijds Voorburgwal aan de Nieuwe Kerk.2 Een waar feest was zijn verjaardag voor
ons, wanneer wij naar de Bloemgracht togen en op advocaat getracteerd werden. Hij
was mijn oud-oom en woonde samen met drie kakelende dochters en drie ouderloze
kleinkinderen, twee jongens en een meisje, wier moeder, naar ik meen, een
Makassaarsche was.3 Oom Jan (Deuffer Wiel) had zes zoons gehad, allen bezweken,
meerendeels aan longtering. Het heele geslacht is daarmede uitgestorven.4
Van onze zomervacanties herinner ik mij een verblijf te Domburg, dat in 1874
moet gevallen zijn, een bezoek op het plein vóór het

1

Nl. Catharina Gerarda Theodora (‘Cateau’) (1842-1919), Maria Paulina Elizabeth (‘Marie’)
(1844-1914) en Johanna Margaretha (‘Jans’) (1849-1925). Mededeling van de heer mr. drs.
P. van Eeghen te Amsterdam.
a Deze passage heeft op een later tijdstip de hiernavolgende vervangen: ‘Een ander familielid
van Papa's zijde kwam in onze jonge jaren dikwijls bij ons aan huis, de oude oom Deuffer
Wiel, een broeder van mijn grootmoeder van vaderszijde. Steeds in een witte stropdas gekneld
en met een hoogen hoed, was de vroegere apotheker uit den “gouden ketting”, een apotheek
op de Keizersgracht, een eerbiedwaardige verschijning. Hij was een vriendelijk oud man,
dien wij vooral apprecieerden, omdat hij ons op zijn verjaardag met advocaat en taartjes
ontving. Hij woonde op de Bloemgracht met zijn drie burgerlijke dochters. Zijn zes zoons
waren op jeugdigen leeftijd, meest aan de tering, gestorven en slechts één had drie kinderen
nagelaten - drie weezen - Indische halfbloeden, ook zwak van gezondheid. De oudste Frits,
ging naar Canada. Alle drie zijn overleden, .... Frits en Otto waren langen tijd onze
speelkameraden.’
2 De apotheek van Deuffer Wiel, kort geleden opgeheven, bevond zich inderdaad achter de
Nieuwe Kerk. Mededeling van dr. D.A. Wittop Koning te Amsterdam.
3 Johannes Hendrik Deuffer Wiel (1837-1870), de zoon van dr. Heldrings oudoom, had bij de
inlandse vrouw Sanang, een Makassaarse, overleden in 1880, drie kinderen: Jan Frederik
(1865-1931), architect te Montreal, Jeannette (1867-1887) en Otto Gerard (1870-vóór 1926).
De drie kinderen waren na de dood van hun ouders naar Holland gebracht en werden door
de drie ongetrouwde tantes zeer verwend. Mededeling van de heer mr. drs. P. van Eeghen
te Amsterdam.
4 Dit is niet juist. De in voorgaande noot genoemde Jan Frederik en Otto Gerard waren getrouwd
en hadden kinderen. Beide broers, evenals hun zuster, waren door hun vader erkend.
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hotel ‘Schuttershof’ van een troep Zigeuners, die een voorstelling met een beer, een
kameel en een aap gaven, en rijtoeren, waarop de koetsier van den bok af eikels van
de boomen trok en ons gaf. Een zomer, 1875, brachten wij in Baarn op Rusthoek1
door, toen door grootmama Sillem2 gehuurd. De Van Lennepen waren er tegelijkertijd,
en tot groot amusement van ons allen kwam Ernst van Lennep op een fraaien dag
met zijn zitdeelen in een mierenhoop terecht. Vermoedelijk in denzelfden zomer
bezochten we, om de kinkhoest kwijt te raken, Zwitserland en wel Axenstein, welks
prachtig uitzicht op het meer mij altijd bijgebleven is. Bijna 50 jaar later kwam ik er
terug: het was nog even indrukwekkend en zelfs de balustrade van het terras, die ik
mij herinnerde, vond ik ongerept terug.3
Na den dood van onze moeder kwam een juffrouw de huishouding en ons jongens
bestieren. Juffrouw Avink was een lief, maar ik geloof voor ons een al te goedig
mensch, dat veel verhalen deed over Koning Willem III, aan wiens hof zij of haar
zuster linnen-juffrouw geweest was. Wij maakten het haar nog al eens lastig. In dien
tijd, omstreeks '77, ging ik voor 't eerst naar school, een bewaarschool van juffrouw
Haverkamp op de Keizersgracht bij de Spiegelstraat. De voornaamste herinnering,
mij van dat schooltje bijgebleven, is die van een benauwde lucht en veel kinderen
in één lokaal. Ik vond het er niets prettig, te minder omdat de andere kinderen veel
meer taart en andere lekkernijen van thuis meekregen dan wij. Veel beter beviel het
mij, toen ik het volgende jaar in de eerste klas van de lagere school - die der
Amsterdamsche Schoolvereeniging4, in de wandeling de ‘Modelschool’ genaamd,
gevestigd aan de Keizersgracht 7325 - kwam. Het was inderdaad een voor dien tijd
moderne school, wat onderwijs en inrichting betrof, met kleine klassen, jongens

1
2
3
4

5

Over Rusthoek te Baarn geen nadere gegevens.
Henriëtte Sillem-Hielbig.
De familie Heldring bezocht in 1930 Axenstein, d.w.z. dus 55 jaar later (tenzij Heldring er
alleen nog is geweest). Mededeeling mr. J.L. Heldring te Leidschendam.
School no. 1 der Amsterdamsche Schoolvereniging, Keizersgracht 732, hoofd A.L. Roest.
Deze was voorzitter van het hoofdbestuur van het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap.
Vgl. Naamwijzer (1889-1890).
Keizersgracht 732, omstreeks 1880 in gebruik genomen voor School no. 1 der
Schoolvereeniging; in 1923 tezamen met 730 en 734 staatseigendom en door de gemeente
ingericht tot laboratorium voor de Keuringsdienst van Waren. Vgl. Van Houten,
Beschrijvingen, p. 20.
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en meisjes tezamen. Aan het hoofd stond de heer Roest1, toenmaals een paedagoog
van naam, later aan den drank geraakta, en de meester van mijn klas, dien zij vier
jaar behield, was de heer Bartels. Het onderwijs moet er zeer goed geweest zijn, want
toen wij later met zijn drieën - Paul den Tex, Bernard Henny en ik - naar de
Handelsschool overgingen, behaalden wij bij het toelatingsexamen met gemak betere
cijfers dan de jongens, die van andere scholen kwamen. Voor een goed deel was dit
zeker toe te schrijven aan den braven heer Dikken, die de hoogste klas der lagere
school onder zich had en een uitmuntend leermeester was. Hij bleef tot 1914 of 1915
aan de Schoolvereeniging verbonden.
Klasgenooten uit die jaren waren, behalve de bovengenoemden, de beide
Boissevains, Alfred en Robert, zoons van Charles; Herman Cordes, later geneesheer
in Den Haag, Jan Hunger, later bij het Binnenlandsch Bestuur van Indië en nog later
aangewezen door den Volkenbond tot financieel adviseur van Albanië (na 1919); de
altijd zoeteb David Portielje, Frans van Hasselt, Louis Grein, een Duits jodenc-jongetje,
dat in Parijs beland is. Ook John Blijdenstein en een zoon van dr. Metzger zaten een
tijd lang in dezelfde klas. Ook vijf of zes meisjes waren er: Adèle Sillem, Johanna
Wertheim (later mevrouw Menalda), Jeanne de Geer (mevrouw Van Schuylenburch),
Rosalie Fuld (mevrouw Paul May), Anna Hartog, en later Bé Hooglandt (mevrouw
van Rijn). De omgang tusschen de beide geslachten was niet erg hartelijk, en wat
mij betrof, uit wrevel over de thuis steeds ondervonden plagerij met veronderstelde
of toegeschreven neigingen voor dit of dat meisje, was ik zeker weinig minzaam
tegenover mijn vrouwelijke klasgenootjes. De onoordeelkundige plagerijen, ofschoon
onschuldig bedoeld, zijn oorzaak geweest, dat ik jarenlang een zeker ongemak in
mijn omgang met jonge meisjes voelde en aan den dag legde. Alles samen genomen
was echter de school van Roest bij ons populair, zoowel wegens de prettige lessen
als wegens de kwajongensgenietingen, welke wij er smaakten. Zeer vruchtbaar voor
deze laatste was de buurschap met een andere school, van den heer Van den Briel,
met wier leerlingen

1
a
b
c

A.L. Roest (vgl. noot 4, p. 38).
Vanaf ‘toenmaals’ .... tot ‘geraakt’ door Heldring in de latere versie weggelaten.
‘de altijd zoete’. door Heldring in de latere versie weggelaten.
‘Joden’: door Heldring in de latere versie weggelaten.
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dagelijksche vechtpartijen geleverd werden. Eens maakte ik zelfs als negenjarige
jongen kennis met het inwendige van een politiebureau, waarheen ik door een agent
wegens het molesteeren van een anderen knaap (Louis Grein) opgebracht werd. Deze
schande verwekte heftige ontroering bij mij en het dienstpersoneel (Bertha, de
Frieschea keukenmeid, viel bijna flauw van schrik, toen het nieuws, dat de ‘jongeheer
op het b'ro zat’, door een agent aangezegd werd). Ik werd door mijn vader na eenige
uren thuis gehaald en een paar valkparkieten, dat mij juist beloofd was, werd mij tot
mijn straf onthouden. Vele maanden lang behield ik een heiligen schrik voor elken
diender.
Voor het hoofd der school hadden wij meer vrees dan eerbied. Hij werd door ons
beticht van het geven van minwaardige postzegels in ruil voor zeldzame, die wij hem
soms toonden. (Postzegelverzamelen was toen een algemeene liefhebberij onder de
schooljeugd.) Ook beloofde de heer Roest een gouden horloge aan hem die een geheel
schooljaar no.1 van de hoogste klas zou zijn. Toen mij die eer te beurt viel, bleef de
belooning uit.b
In Maart 1879 hertrouwde mijn vader, en wel met de jongere zuster van onze
overleden moeder, tot daartoe onze ‘tante Loekie’.1 Zij was voor ons een liefhebbende
moeder, die alles deed wat in haar vermogen was, om voor ons de plaats van haar
zuster in te nemen. Zij was zwak van gestel, zeer eenvoudig, wars van vertoon en
mondain leven, minder begaafd dan haar oudere zusters, want ook Tante Mina2 - de
vrouw van Mr. Herman J. van Lennep - was haar meerdere. Een bijna onmerkbare
energie stelde haar echter in staat, haar groot huishouden (het kindertal breidde zich
tot 9 uit3) te leiden, te ontvangen zooveel als de positie van mijn vader medebracht,
voor de genoegens van haar kinderen te zorgen en later, toen Papa'sc gezondheid
achteruit ging, hem met de teederste zorgen te omringen. Haar eigen krachten schoten
daarbij tijdens zijn

a ‘Friesche’ toegevoegd.
b Vanaf ‘Voor het hoofd’ .... tot ‘bleef de belooning uit’ door Heldring in de latere versie
weggelaten.
1 Anna Henriëtte Louise Sillem.
2 Henriëtte Wilhelmina van Lennep-Sillem.
3 Behalve Ernst en Alexander: Olga (1880-1958), Jérôme (1881-1916), Anna Elizabeth
(1882-1964), Henriëtte (1883), Louise (1885-1943), Johann Gottlieb (1887-1956) en Balthazar
(1892-1934).
c Later gewijzigd in ‘mijn vader's’.
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leven niet te kort, doch, ofschoon zij haar man bijna 7 jaar overleefde, waren zij aan
het einde, April 1914a, volkomen gesloopt. Zij had zich - stil haar weg gaande - op
schoone wijze van haar levenstaak gekweten.
In datzelfde jaar 1879 verhuisden we naar de Heerengracht 5371, waar spoedig
daarna Fransje overleed en eenige maanden later Olga geboren werd. Ik herinner mij
de mededeeling van dit laatste nieuws door Papab aan mijn bed, waarin ik met de
mazelen lag. Olga was een zoo zwak wichtje bij haar geboorte, dat niemand aan haar
behoud geloofde. Zij was 8½ jaar jonger dan ik en na haar volgden de geboorten
elkaar snel. In 1887 was no. 6 uit het tweede huwelijk er al, de zevende2 en laatste
kwam in 1892.c In 1898 verhuisden mijn ouders opnieuwd en namen hun intrek in
het huis Heerengracht 4783, het oude familiehuis der Sillems, schuin tegenover het
oude huis gelegen. Mijn moeder4 overleed er in 1914 en ik bewoonde het met mijn
gezin van 1917 tot 1933, toen de druk der tijden onze verhuizing naar een etagewoning
in de Lairessestraat5 noodig maakte. Thans wonen nog slechts twee particulieren in
de bocht: mejuffrouw Mirandolle6 en er tegenover mijn zwager Van Eeghen met zijn
gezin.7
Onze speelkameraadjes in die vroege jaren - en dit duurde tot 1886 of 1887, toen
Herman van Lennep student werd - waren voor-

a ‘April 1914’ toegevoegd.
1 Herengracht 537, omstreeks 1666 gebouwd voor mr. Wigbolt Slicher, o.a. van 1857-1872
bewoond door H.M.J. van Loon. In 1898 vestigde de Incasso-bank zich hier. B. Heldring en
zijn gezin bewoonden het huis van september 1879 tot 13 augustus 1897. Mededeling van
mejuffrouw dr. I.H. van Eeghen te Amsterdam. Over dit huis en de Heldring-familie ook:
Herinneringen van Tante Olga, in Collectie Heldring; Algemeen Rijksarchief.
b Gewijzigd in ‘mijn vader’.
2 Vgl. noot 3, p. 40.
c Oorspr., later weggelaten versie: ‘alleen de zevende en laatste, Balt, liet op zich wachten, hij
kwam eerst in 1892’.
d De gehele volgende alinea is een latere inlas van Heldring.
3 Vgl. hier noot 5, p. 36.
4 Uiteraard de stiefmoeder van Heldring.
5 De Lairessestraat no. 96.
6 Georgine Louise Charlotte Antoinette Mirandolle, geboren Amsterdam 1873. Heerengracht
476, omstreeks 1670 gebouwd voor dr. François de Vicq. Vgl. Ned. Patriciaat (1915), p.
266, Van Houten, Beschrijvingen, p. 74.
7 Mr. Christiaan Pieter van Eeghen. Het bedoelde huis is Herengracht 497, in 1667 gebouwd
voor de oud-schepen Willem van Loon.
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al de Van Lennepen. Hoe groot het gezin van Tante Mina ook was - zij had 10
kinderen en haar man liet de huislijke zorgen grootene deels aan haar over - zij had
altijd tijd en lust, zich ook aan anderkinderen te geven, en na den dood van onze
moeder waren wij veel met onze neefjes en nichtjes Van Lennep tezamen. Herman,
Loukie en Syl1 waren ongeveer van mijn leeftijd. In den zomer van 1876 of '77 waren
wij met de geheele familie buiten bij ‘Jan Tabak’ bij Bussum, toen nog niet door
stoomtram of busdienst onveilig gemaakt. Het was daar heerlijk in de bosschen en
aan de vijvers, waarin de oudere jongens hengelden. Ze waren allen echte visschers
en jagers in den dop, dank zij het voorbeeld van hun vader2, hun oom Aernout3 van
het Manpad en neef Hendrik4 van Leyduin en de gelegenheid welke die terreinen en
wateren - de waterleiding van Amsterdam inbegrepen - voor jagen en visschen boden.a
Toen Tante Mina later het kleine huis van Leyduin betrok of in Zandvoort den zomer
doorbracht, toen nog een zalig oord, waarheen geen spoorweg of tram, enkel een
rijweg leidde, logeerde ik er dikwijls en omgekeerd brachten dan deze, dan gene van
de Van Lennepen een deel van hun vacantie bij ons door, ik geloof echter met minder
groot genoegen, want mijn vader was streng en verlangde, dat zij hun borden leegaten!
Bij hen thuis was men niet zoo nauwkeurig. De grief tegen die behandeling werd
moeilijk verkropt. De Van Lennepen waren vroolijke, origineele kinderen met één
zwak: hun overdreven familietrots5, die ze niet altijd geschikt konden verbergenb en
die toch niet zoo heel veel grond had, want het ge-

1

Vgl. noot 4, p. 36. De drie ongehuwde nichten Henriëtte, Louise en Sylvia, woonden op het
Manpad te Heemstede en gingen haar hele leven vriendschappelijk met Ernst Heldring om.
Als typerende bijzonderheid wordt verhaald dat zij niet bang voor hun neef waren, toen deze
tot aanzien gekomen was. Bij de dames Van Lennep woonde ook Adèle Sillem.
2 Mr. Herman Josua van Lennep.
3 Aernout van Lennep.
4 Hendrik Aernoud van Lennep.
a Van ‘dankzij’ .... tot ‘boden’ in de latere versie weggelaten.
5 Dit was niet Heldrings privé-opvatting. In Amsterdam vond men de familietrots van de Van
Lenneps ronduit belachelijk. Vgl. ook noot 1, p. 43.
b Van ‘die ze’ .... tot ‘verbergen’ weggelaten en vervangen door: ‘waarmede ze te koop liepen’.
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slacht is eerst in den vervaltijd der regenten naar boven gekomen.1 Edocha, dit zwak
was hun bij zooveel goeds te vergeven, en wat een flinke kerels zijn niet uit de meeste
der zeven zoons van dat groote nest opgegroeid. Hun grootste deugd was hun
trouwhartigheid. Herman, mijn tijdgenoot onder de jongens (2 jaar ouder was hij),
zeer begaafd, overleed helaas op jeugdigen leeftijd als veelbelovend advocaat te
Soerabaja, waar ik hem in 1898 nog ontmoet heb.
Iets minder vaak, doch ook veel, zagen we de Sillemen, de kinderen van Oom
John en Tante Henriëtte. Oom John had een buitengewone charme. Hij stond met
den ouden (Hendrik) van Loon en Jan Luden aan het hoofd van Hope & Co2, maar
liefdadigheid had,

1

Beter: regenten in de vervaltijd. De Van Lenneps waren in Amsterdam nauwelijks regenten,
doordat zij zo laat kwamen en doopsgezind waren. Dat heeft met de vervaltijd op zich niets
van doen. Leden van het geslacht Van Lennep treffen we in de zeventiende en achttiende
eeuw te Amsterdam aan als koopman, assuradeur en fabrikeur (zijdenijverheid). Als de eerste
regent aldaar is te beschouwen David Cornelis van Lennep (1766-1847), schepen en lid van
de raad van Amsterdam. Voorts in Haarlem: mr. David van Lennep (1721-1771), die in eerste
huwelijk met Margaretha Sylvius, een burgemeestersdochter, getrouwd was, van doopsgezind
hervormd werd en dankzij schoonpapa in de vroedschap kwam. Dan diens zoon in Amsterdam:
mr. Cornelis van Lennep (1751-1813), de bekende Grote Kees, de Patriot, door zijn huwelijk
met Cornelia Henriëtta van de Poll. Vgl. van Lennep, Verzameling, I, en Ned. Patriciaat
(1958), p. 168. Heldring brengt overigens deze familietrots alleen in verband met het
regentendom van de Van Lenneps, maar dezen waren in verschillende mate ook nog trots
op hun literair bloed en hun oude afstamming; leden van het geslacht immers waren al in
ongeveer 1200 lid van het domkapittel te Keulen, waarin alleen leden van de oudste en
hoogste adel opgenomen werden. Vgl. van Lennep, Verzameling I, p. 149 - Op een en ander
was jhr. F.J.E. van Lennep te Amsterdam zo vriendelijk mij te wijzen.
a In de oorspronkelijke versie vanaf ‘want’ .... tot ‘Edoch’ doorgestreept. Daarvoor in de plaats:

2

‘Hoe ouder afstamming, hoe dichter bij de aap - is niet altijd juist, maar hun geslacht heeft
in onze geschiedenis geen rol gespeeld, en indien het behooren tot de regentenfamilies een
herinnering is die de nazaten met trots mogen ophalen - van veel dat die voorvaderen deden,
zwijgt men hier - de Van Lennepen hebben niet tot de regenten van den grooten tijd behoord.’
Het hoofdbedrijf van Hope & Co te Amsterdam bestond omstreeks 1850, naast zijn gewone
bankiers- en wisselzaken en het beheren van particuliere vermogens, uit het plaatsen van
Russische leningen en certificaten van Amerikaanse leningen. Het bankbedrijf was nog niet
tot grote ontwikkeling gekomen; onder de bankiers van die dagen was het huis Hope & Co
de primus inter pares (mededeling der firma Hope & Co).
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geloof ik, meer zijn hart dan de bankzaken.1 Tante Henriëtte leefde voornamelijk
voor haar godsdienstigen arbeid, zending en Leger des Heils. Het familieleven scheen
haar matig te interesseeren, en we gevoelden ons niet tot haar aangetrokken. Van
haar zeven kinderen die ik mij herinner2, stierven er twee op jeugdigen leeftijd,
Maurits en Oscar. Lize en Adèle waren mijn tijdgenooten, de eerste van een
onbedaarlijke vroolijkheid, de ander stiller en zacht. Met Henk, den tweeden zoon,
4 of 5 jaar ouder dan ik, was ik in den zomer van 1887 veel tezamen, toen Oom John
mij met zijn geheele gezin mede naar den Gurnigel in het kanton Bern genomen had.
Henk was toen student en moest, omdat hij den vorigen zomer, ondanks het verbod
van zijn vader, groote bergtoeren ondernomen en van een bestijging van den
Matterhorn, waarbij zijn groep door een sneeuwstorm verrast werd, ternauwernood
het leven eraf gebracht had, onder het vaderlijk oog blijven. We maakten toen menige
kleine bergtochten met ons tweeën en konden het best tezamen vinden. Hij bleef zijn
leven lang een geducht alpinist, klom zelfs in de Himalaya en de Nieuw Zeelandsche
alpen en vond ten slotte den dood op zijn geliefkoosd terrein (bij Courmayeur,
omstreeks 1906) ....
Een geliefde oom was de jongere broeder van Oom John, iets ouder dan Mamaa,
Alexander3, een trouwe gast in onze woning. Vrijgezel van onberispelijken
levenswandel, vergat hij nooit een verjaardag van een zijner talrijke neven en nichten.
Hij was een man van hooge beschaving en fijnen geest, historicus, musicus, lid van
Gedeputeerde Staten, scherpzinnig, vroolijk en luimig, een vooraanstaande figuur
in het openbare leven. In de eerste 40 jaren van mijn leven speelde hij een groote
rol4; in 1912 overleed hij, haast zonder de lasten van den ouderdom gekend te hebben,
72 jaar oud.

1

Heldring schrijft aan oom John in belangrijke mate toe, dat Lippmann Rosenthal & Co. ten
koste van Hope & Co. veld kon winnen bij de leningen aan de Russische regering en dat
Hope & Co. in 1890 niet de krach in de Argentijnse waarden voorzag.
2 Het waren er acht.
a Later gewijzigd in: ‘mijn moeder’.
3 Mr. Jérôme Alexander Sillem.
4 Mr. J.A. Sillem was in vele opzichten een middelpunt van de familie, door zijn kwaliteiten
en omdat men bij hem vele interessante persoonlijkheden ontmoette. O.a. bezocht Brahms
hem altijd, wanneer hij in Holland was. Quack zei van hem: ‘Een zeldzame bekoring ging
uit van zijn persoon. En zijn bloedverwanten vergolden hem de liefde, die hij hun toedroeg.
Zij droegen hem allen als op de handen.’ Quack, Al. Sillem.
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Heel andere figuren uit de kinderjaren waren Oom en Tante Borski, en Tante Melvil,
oom en tantes van mijn moeder. Ik kan mij hen niet anders voor den geest stellen
dan als zeer oude menschen - en zij werden dan ook zeer oud, allen in de tachtig. Ze
bewoonden groote huizen op de Heerengracht in den winter en mooie buitens te
Bloemendaal in den zomer. Ze behoorden nog tot het geslacht dat niet met den trein
reisde of alleen als het niet anders kon. De Borski's hadden Hartenlust1 met zijn
prachtig overbosch, na hun dood villapark geworden. Zij hadden geen kinderen en
waren schatrijk, Oom niet erg toegankelijk voor zulke wezentjes als wij en bang, dat
ze zijn meubels zouden bederven. Ik vond het altijd eenigszins angstig deftig, bij
hen te eten te gaan; vooral de huisknecht en de palfrenier achter de tafel imponeerden
mij zeer. Twee zomers, 1878 en 1879, waren wij te Bloemendaal buiten, op
‘Bloemoord’ in het dorp. Oom Borski zond ons toen dikwijls vruchten, o.a. meloenen
uit zijn grooten moestuin. Op een goeden dag kwam Alex2 den ouden heer tegen en
vroeg hem of hij ook eens een ‘millioen’ mocht hebben. Het schijnt, dat die vraag
niet in goede aarde viel en dat Oom Borski haar langen tijd voor een ongepaste
aardigheid van mijn vader aangezien heeft.
Bij Tante Melvil waren we liever, hoewel het daar ook ‘grand genre’ was; zij was
altijd vol grappen tegenover kinderen en hield veel van hen. Haar verstand was meer
dan middelmatig, en vooral later genoot ik van haar geestige verhalen uit den ouden
tijd, en daar ze veel gereisd had, wist ze veel te vertellen. O.a. herinner ik mij de
beschrijving van een bezoek bij Talleyrand te Parijs (omstreeks 1820), waar zij zich
met haar vader3, lid van Hope & Co., ophield. Deze onderhandelde over
buitenlandsche leeningen en vond het voor het 15-jarig meisje4 alleen in het hotel
niet erg veilig. Ze moest dus 's avonds met haar vader mee uit, ook naar Talleyrand.
Het gezelschap speelde er whist, waaraan zij niet mocht of kon meedoen. Maar ook
haar vader was niet gelukkig, want hij moest zich van den machtigen minister laten
welgevallen, dat deze zo nu en dan een valschen trek liet vallen.

1
2
3
4

In Bloemendaal.
Uiteraard de jongere broer van Heldring.
Hieronymus (zich noemende Jérôme) Sillem.
Als Tante Melvil 15 was, moeten de gebeurtenissen zich in 1823 hebben afgespeeld (geboren
1808).
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Omstreeks 1880 woonde ook Oom Jan, broeder van Papaa, eenige jaren met zijn
gezin te Amsterdam, in de Vondelstraat. Hij was met een freule Fabricius1 getrouwd,
er waren 6 kinderen, doch het huwelijk was ongelukkig. Tante Anna had een lastig
humeur en was niet geheel toerekenbaar; .... Oom Jan was een vriendelijk, maar zwak
man. De echtscheiding vond niet lang na hun Amsterdamsch verblijf plaats. Hij ging
naar Amerika met de vier jongens2, zij bleef in Europa met de twee meisjes.3 Twee
der jongens en het oudste meisje zijn krankzinnig gestorven, de jongste zoon, Just,
overleed .... in 1911.4 Van het fortuin van Tante, oorspronkelijk vrij aanzienlijk, bleef
ten gevolge van overdadig leven en bedrog, waarvan zij het slachtoffer werd, ten
slotte niets over. De oudste zoon, Ottho, was mijn tijdgenoot; ik zag hem later (in
1895) nog eens te Chicago, toen zijn geest reeds begon te verduisteren. Lili, het
oudste meisje, was melancholiek en een beeld van schoonheid. Zij stierf 24 jaar oud.
Leo vestigde zich als arts in Chicago..... In 1926 kwam hij met een gezelschap
Amerikaansche medici in Europa. Hij bezocht Olga5 en mij, was blijkbaar blij, goed
ontvangen te worden en scheen slechts abnormaal op één punt te zijn: het familieslot
Heukelom der Fabriciussen6, dat hem naar zijn meening in billijkheid toekwam. Waar
schijnt te zijn, dat de erflating van den ouden heer Fabricius7, waaronder ettelijke
Frans Hals'en en andere Haarlemse meesters, die nu in het museum te Haarlem8
hangen, met voorbijgaan van Leo's moeder niet in den haak was. Maar haar recht
was verjaard, toen zij de vergissing ontdekte. Gijs bracht

a Later gewijzigd in ‘mijn vader’.
1 Jkvr. Johanna Wilhelmina Fabricius (1850-1910).
2 Ottho Gerhard (1871-1914), Leonard Johannes (1874-19-), Gijsbertus Johannes Martinus
(1875-1915), Justinus Jacob Leonard (1879-1920).
3 Elizabeth Anna (1872-1896) en Johanna Wilhelmina (1876-1950).
4 Een vergissing van Heldring: moet zijn 1920.
5 Olga Heldring (1880-1958); oudste halfzuster van Heldring; zij bestierde na het overlijden
van Heldrings vrouw (1924) het moederloos geworden huishouden.
6 Zij waren heren van Heukelom.
7 Jhr. Johan Carel Willem Fabricius, Heer van Leyenburg, Vrijheer van Loenen Wolfhezen.
8 In 1883 ontving de stad Haarlem het legaat van jhr. J.C.W. Fabricius. Dit omvatte circa 65
portretten van leden uit het Haarlemse regeringsgeslacht Fabricius, dat met de legataris in
de mannelijke lijn is uitgestorven. Mededeling van het Frans Halsmuseum te Haarlem.
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eenige jaren als kweekeling van de zeevaartschool te Amsterdam door en kwam veel
bij ons aan huis; hem zag ik het laatst als verpleegde in een krankzinnigengesticht
in Californië in 1897. Ook hij stierf op jeugdigen leeftijd.1 Anna2 woonde bij haar
moeder te Brussel tot dier dood (omstreeks 19103) en bleef daar later gevestigd. In
1914 week zij na den inval der Duitschers in België naar Den Haag uit. Zij logeerde
toen bij Tante Willy4 en Jérôme. Zij overleed in 1950 te Brussel. Haar en Just heb
ik nooit meer ontmoet. Laatstgenoemde huwde met een Amerikaansche5 en liet een
zoon6 na, wiens opvoeding door onze familie bekostigd werd, maar het was ook een
zonderling. Het laatste bericht van hem was, dat hij als matroos voer. Nu en dan
vertoonde hij zich bij onze nicht Mietse7, die te Philadelphia woonde, gehuwd met
een Amerikaan.
Oom Jan hertrouwde, vrij laat in zijn leven, eveneens met een Amerikaansche,
die hem 3 dochters, één zoon en een gelukkig levenseinde schonk8, ofschoon
(onleesbaar) niet vrij van financiëele zorgen.a Hij bezocht Holland nog eens in 19109,
maar ik liep hem toen mis, wegens afwezigheid. Spoedig daarna overleed hij aan
suikerziekte in Washington (State). Een van zijn dochters, Janet Stormes, zocht ons
in 1934 op, een aardig vrouwtje, gehuwd met een Amerikaanschen zeeofficier, die
in den Tweeden Wereldoorlog sneuvelde.b
In onze kinderjaren, tusschen '80 en '85, trouwden van onze drie ongehuwde ooms,
Karel10, Just en Louis, de beide laatsten; de één met ‘Tante Willy’ (een juffrouw
Rasch uit Utrecht), de ander met ‘Tante Truus’11 (dochter van den ouden heer C.P.
van Eeghen). Ik

1
2
3
4

1875-1915.
Bedoeld is Johanna Wilhelmina (1876-1950).
In 1910.
Wilhelmina Adriana Rasch (1861-1931), sinds 1882 de vrouw van Justinus Jacob Leonard
Heldring, jongere broer van Heldrings vader.
5 Olive Grace Marcel, geboren 1879, overl. niet bekend.
6 Carl Heldring, geboren Inver Grove (Minn.) 1905, koopvaardij-officier, waarschijnlijk
overleden tijdens Tweede Wereldoorlog.
7 Maria Catharina Heldring (1886-1957).
8 Otholie Elizabeth (1900), Charlotte Agnes Adelheid (1901-1934), John Richard (1901),
(tweeling met voorg.), Janet Mary (1902-1954).
a Vanaf ‘ofschoon’ .... tot ‘zorgen’ weggelaten.
9 Dit moet in 1909 zijn geweest. Dr. L.J. Heldring overleed 3 oktober 1909.
b Vanaf ‘die’ .... tot ‘sneuvelde’ toegevoegd.
10 Johannes Carel Hendrik Heldring.
11 Oom Just in 1882 met Wilhemina Adriana Rasch (1861-1931); oom Louis (dr. Jan Lodewijk
Heldring) in 1884 met Geertruida Margaretha Jacoba van Eeghen (1854-1911).
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herinner mij de bruiloftspartijen nog zeer goed. Tante Willy vond ik wel wat jong
om mijn tante te zijn: zij was maar tien jaar ouder dan ik en het tantezeggen ging mij
in den beginne moeilijk af. Deze ooms kwamen van dien tijd af minder geregeld bij
ons, maar daarentegen logeerden wij veel bij hen in Den Haag. Oom Karel bleef een
trouwe zondagsgast, maar hij was een veel minder levendig man dan zijn broers en
sprak het liefst over zaken met Papa. Hij was lid der firma Schaay & Ledeboer te
Rotterdam en later directeur der Disconto Maatschappij aldaar, waarin die firma
opgelost werd.1 Hij stierf in 18972 te Wiesbaden, kort na een kuur te Abbazia.
Papa'sa zusters waren met Duitschers getrouwd; de oudste, Mietje3, met den
‘Superintendent’ (predikant van een zekeren graad in de hiërarchie der Evangelische
kerk in Duitschland) Bastian te Bernburg en de tweede, Jetje4, met een ‘Landwirt’,
Colsman, te Langenberg in het Rijnland. De verhouding tot den laatsten, die een
onaangenaam karakter had en dronk, was niet best, zoodat we hem haast nooit
opzochten. Oom Bastian stierf toen ik nog jong was. De beide tantes en hun kinderen
kwamen wel eens bij ons, doch wij hadden met onze Duitsche neefjes en nichtjes
niet erg op. De moeders waren brave, weinig beteekenende vrouwen, die aan hun
gezin weinig leiding wisten te geven. Hun leven was niet gelukkig, vooral niet dat
van Tante Jetje, die ook steeds met groote financiëele moeilijkheden te kampen had.
Tante Mietje overleed te vroeg om getuige te zijn van de ziekte en den dood van haar
braven zoon Ernst en van het mislukken van twee andere zoons.
Dan zagen we nu en dan Papa's nevenb bij ons: de dominé Heldring5, een eenigszins
vreemdsoortige man, meer werktuigkundig

1

De Disconto Maatschappij te Rotterdam ontstond in 1891 uit de firma Schaay & Ledeboer,
die op haar beurt was voortgekomen uit het kassiersbedrijf Schaay & Madrij en dit laatste
weer uit G.S. Madrij & Zoon en vervolgens uit Madrij & Boer. Mr. Marten Mees noemt als
degenen die omstreeks 1860 in het assurantiewezen vooraan staan o.a.: Friesman, chef van
de assurantie-afdeling bij Schaay & Ledeboer. Mees, Man van de daad, p. 81. Vgl. ook p.
471. Vgl. nog Eisfeld, Bankwesen I, p. 100. Gedenkschrift, Mees, p. 69.
2 In 1896.
a Later gewijzigd in: ‘mijn vaders’.
3 Maria Catharina Heldring (1836-1892); huwelijk in 1860.
4 Louise Henriëtte Heldring (1841-1914); huwelijk in 1860.
b Later gewijzigd in: ‘mijn vaders’.
5 Ds. Daniel Johannes Carolus Heldring. Evenals de volgende zijn deze zoons van een broer
van Heldrings grootvader.
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prutser dan predikant, die de schilderachtige pastorie te Velzen bewoonde, en diens
broeder Hendrik1, een zeer sympathiek officier, die ook in later jaren tot na Papa's
overlijden veel bij ons kwam. Beiden waren ongehuwd. Daniël2 overleed in 1918a,
Hendrik te Renkum in 19103, ten gevolge van een ongeluk met de stoomtram. Hun
broer Cornelis4 trok omstreeks '80 naar Indië. Ik ontmoette hem daar in 1898 als
scharrelaar in concessies. Hij stierf arm en in hoogen leeftijd. Een vierden broer,
Willem5, heb ik nooit gezien, wel enkele van zijn zoons, die indo waren.
Veel menschen buiten de familie zagen onze ouders niet, afgezien van de deftige
lieden met wie zij op visitevoet stonden en die eens in het seizoen op een diner van
18 à 20 personen gevraagd werden en bij wie zij op hun beurt ook eenmaal in hetzelfde
seizoen dineerden, behalve wanneer op aandrang van Mama, die aan uitgaan een
broertje dood had, voor de uitnoodiging bedankt werd. Zulke deftige diners begonnen
te zes uur, na afloop werd hombre of whistb gespeeld en te 11 uur vertrok men. Zij
waren de prototypes van de latere, kortere diners van het deftige Amsterdam; men
ontmoette er steeds dezelfde gezichten, waarvan de meerderheid vervelend en stijf
was.
Huisvrienden waren de Quacks uit Utrecht, een alleraardigst paar. Quacks
beteekenis is te bekend dan dat ik er hier van behoef op te disschen. Als man der
wereld was hij ver verwijderd van de socialist dien sommigen in hem zagen. Hij was
een schitterend, wel wat geaffecteerd causeur. Mijn vader had in later jarenc van
Quack's ‘double face’, zoals hij zijn onbetrouwbare vleierij noemde, een afkeer.6 De
goede mevrouw Quack, door haar echtgenoot volgens het

1
2
a
3
4
5
b
c
6

Ottho Gerhard Hendrikus Heldring.
Vgl. noot 5, p. 48.
Van ‘Daniel’ .... tot ‘1918’ toegevoegd.
In 1911.
Diederik George Cornelis Heldring.
Arendimus Ludovicus Wilhelmus Heldring.
‘of whist’ toegevoegd.
‘In later jaren’ door Heldring naderhand doorgestreept.
Vgl. Barents, Quack, p. 113: ‘Quack was, zeiden zijn critici, in het maatschappelijk leven
een vleier en een intrigant; het is een hard, misschien te hard oordeel, maar er zit een kern
van waarheid in.’ Mogelijk heeft Quack ook irritatie verwekt bij de ‘captain of industry’ die
B. Heldring was, door zijn sociale streven en zijn artisticiteit. (Vgl. Barents, Quack, p. 146).
Het lag in de aard van B. Heldring zich snijdend scherp uit te drukken. Vgl. over Quack ook:
Bouman, Quack, p. 7, 8.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

50
zeggen van zijn jeugdvrienden, een vrouw zonder passie of talenten genoemd (hetgeen
niet belette, dat het een innig huwelijk was)1, was een goede vriendin van mijn moeder
geweest en had die gevoelens van vriendschap op mijn stiefmoeder overgedragen.2
Nic. den Tex en zijn vrouw, Hester Boissevain, ouders van mijn vrienden Kees,
Karel, Gideon, Paul en Emile den Tex (Paul was mijn tijdgenoot en werd later mijn
collega aan de Koninklijke Stoomboot Mij., Emile werd mijn zwager), kwamen ook
vaak, evenals Klaas Pierson en zijn vrouw. Deze was toen President van de
Nederlandsche Bank en was een jeugdkennis van mijn vader, die hem ‘Klaas’
noemde.a Als andere vriendin van Mama logeerde ook veel mejuffrouw Henriëtte
Taddel uit Utrecht bij ons, een vriendelijke, praatgrage ziel. Ook de Hartsens (Piet
Hartsen en zijn vrouw) bezochten ons nogal eens, ook te Hilversum, toen Papa daar
aan de Hoge Naarderweg grond gekocht en Berkheide3 aangelegd had, doch geregelde
andere bezoekers buiten de bloedverwanten herinner ik mij niet. Eens at de oude
Nicolaas Beets (Hildebrand) bij ons op de Heerengracht 537. Zijn hooge verschijning
- hij was heel groot en sneeuwwit - maakte diepen indruk op mij.
Ik heb reeds gezegd, dat mijn vader door ons met ontzag beschouwd werd. Wij
werden streng opgevoed en hij lette zeer op onzen arbeid, op de hoeveelheden die
we aten (wat moesten wij 'n vleesch verorberen!) en op onze dagelijksche
wandelingen. Gewoonlijk werden wij er met den oppasser op uit gestuurd, voor wien
dan verre boodschappen bedacht werden, om vooral te zorgen, dat wij de noodige
stappen verzetten. Een groot genoegen vonden wij dat niet, maar daarnaar werd niet
gevraagd. Buiten onze schooluren hadden wij catechisatie, lessen in gymnastiek4,
teekenen, timmeren, fineerzagen en dergelijken handenarbeid, doch behalve teekenen
vielen de lessen weinig in mijn smaak. Ik hield meer van lezen en spelen met looden

Vgl. Barents, Quack, p. 84. Volgens Quack zelf, evenals volgens bekenden en vrienden, was
het een gelukkig huwelijk. Thérèse Quack was de goede Hollandse huismoeder, zacht en
lief van karakter, zonder geprononceerde eigen meningen.
2 Anna Henriëtte Louise Sillem. Vgl. noot 1, p. 40.
a Vanaf ‘Nic. den Tex’ .... tot ‘noemde’ door Heldring toegevoegd.
3 Berkheide in Hilversum. Van Hengellaan; in 1883 door de familie Heldring betrokken. De
buitenplaats was door B. Heldring zelf aangelegd.
4 Een unicum in die tijd. Vgl. Herinneringen van tante Olga, Collectie Heldring, Algemeen
Rijks-Archief, Den Haag.
1
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soldaten (wij imiteerden den Russisch-Turkschen oorlog1 en later de expeditie der
Engelschen naar Khartoem2). Ook de catechisatielessen begonnen reeds vroeg onder
den evangelist Groeneveld, die ons de bijbelsche geschiedenis op dikwijls zeer
luimige manier inprentte. Het was geschiedenis - en geschiedenis interesseerde mij
van jongs af aan, evenals aardrijkskunde.3 De eerste door mij gelezen boeken waren
die van Jules Verne, Kapitein Marryat en dergelijke, reisverhalen en het leven van
onze zeehelden.a
Onze genoegens bestonden uit kinderpartijen - met poppenkast, later goochelaars
- op elkaars verjaardagen; nog later werden het kinderbals, maar ik was linksch
tegenover meisjes en vond dat ware martelingen, ook omdat het met mijn
rythmegevoel treurig gesteld was.b Ofschoon Mama piano spelen geleerd had, moet
zij niet zeer aan de muziek gehangen hebben, want zij speelde als huismoeder nooit.
Ik heb later het verwaarloozen van mijn muzikale opvoeding menigmaal betreurd,
want ik geloof dat er meer intimiteit heerscht in een musiceerend gezinc, en ik houd
van klassieke muziek, die ik mijn leven lang zonder ontwikkeling heb aangehoord.4
Alles samengenomen heb ik een saaie herinnering aan mijn jeugd te Amsterdam. Er
was niet de vrijheid van later, Amsterdam was vooral op Zondag, die de vrije dag
der kinderjaren is, flink vervelend. Het had en heeft geen onmiddellijke omstreken
- bosch of strand - die kinderen aantrekken en er werd niet aan gedacht, Zondags
naar buiten te gaan. We moesten ongeveer elken Zondag naar de Kerk, waar de
preeken te lang en te saai waren om mij te boeien of te stichten. Des middags liep
men de Heeren- of Keizersgracht af, later ook wel de Stad-

1

De zesde Russisch-Turkse oorlog (1877-1878), die via de vrede van San Stefano tot het
Congres van Berlijn leidde, dat de Balkanzaken en de kwesties betreffende het Nabije Oosten
regelde.
2 Tijdens de Mahdistische opstand werd een expeditie onder leiding van generaal Gordon in
1884 naar Khartoem, hoofdstad van de Egyptische Soedan, uitgezonden om de Egyptenaren
uit de Soedan te evacueren. De Mahdi's veroverden echter in 1885 de stad en brachten Gordon
en de hele bezetting om het leven.
3 Vgl. hierover inleiding, p. 21.
a Deze laatste zinsnede is door Heldring toegevoegd.
b Deze versie gewijzigd in: ‘maar deze waren ware martelingen, omdat het met mijn
rythme-gevoel treurig gesteld is’.
c Deze versie gewijzigd in: ‘want ik houd van klassieke muziek, die ik mijn leven lang zonder
ontwikkeling heb aangehoord’.
4 Vgl. hierover inleiding, p. 13.
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houderskade, die omstreeks 1880 in aanbouw was, en kwam altijd dezelfde menschen
op deze pantoffelparade tegen.1
In 1884 was de lagere school afgeloopen en ik ging, na een geslaagd
toelatingsexamen, naar de Openbare Handelsschool2 over. Aan een andere loopbaan
dan de commerciëele heb ik in dien tijd nooit gedacht. Papaa was in den handel, en
dat voorbeeld zou op zichzelf waarschijnlijk voldoende geweest zijn om mij in
dezelfde richting te sturen, maar van jongs af aan haakte ik naar het zien van vreemde
en vooral verre landen, en ik gaf mij er rekenschap van dat, voor wien het niet
weggelegd is ruim van zijn renten te leven, de handelscarrière de meeste kansen zou
openen om dat verlangen te bevredigen. Ik heb mij in die berekening niet bedrogen.
De Handelsschool, of eigenlijk de ‘Openbare Handelsschool met de daaraan
verbonden voorbereidende Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus’3 was te dien
tijde gevestigd in het ‘Huis met de Hoofden’ op de Keizersgracht4, met zijn prachtigen
gevel en zijn mooie schouw in de ‘Scheikunde-Kamer’. De cursus was een 5-jarige,
3 jaar voor de H.B.S. en 2 voor de eigenlijke Handelsschool. Het was een kleine
school, vergeleken bij wat zij later werd, een honderdtal leerlingen, ongeveer 20 per
klas, maar het onderwijs was er des te beter om. Directeur was dr. Hülsmann,
Duitscher van geboorte, streng en stijf, maar rechtvaardig. Hij gaf in de scheikunde
en de daaraan veel te veel aansluitende ‘handelswarenkennis’ onderricht, vervelende
lessen, maar niet zonder nut voor mij, die later op een agentuur in chemicaliën5 mijn
eerste practische kennis van het zakenleven zou opdoen. Zeer goed was het onderwijs
in de vreemde talen, waaraan veel tijd besteed werd, en in algebra en rekenkunde bij
een weinig populairen leeraar C. Knapper, wiens kaalhoofdigheid hem - niet

1

De pantoffelparade was in ieder geval in de eerste helft der negentiende eeuw al bekend; zij
die tot de ‘eerste coterie’ behoorden, wandelden in groot toilet de Keizers- en Herengracht
af, 's zondags na kerktijd. Daarvoor en daarna liepen de overige Amsterdammers langs deze
grachten. Vgl. Maandbl. Amst. (1927), p. 85, 86 en Jaarb. Amst. (1929), p. 224.
2 Gesticht in 1869.
a Later gewijzigd in: ‘mijn vader’.
3 Nl. de 3e H.B.S. met 3 j. cursus. Vgl. Gedenkboek O.H.S., p. 15.
4 Keizersgracht 123, genaamd ‘Het Huis met de Hoofden’ wegens de zes romeinse koppen
ter zijde van de hoofddeur. De schouw is overgebracht naar het Stedelijk Museum. De
Openbare Handelsschool was hier gevestigd van 1869-1901. Vgl. D'Ailly, Gids, p. 282, Hou
'en trouw, p. 125.
5 Firma Gust Briegleb te Amsterdam. Vgl. hier p. 58.
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bijzonder geestig - den bijnaam ‘Kaas’ bezorgde. Buiten bijnamen voor hun meesters
kunnen schooljongens niet: Hülsmann heette ‘Hals’, Eymael, de leeraar in de
Nederlandsche taal, ‘Paal’, en zoo meer. Er dient bij gezegd te worden, dat de jongens
elkaar ook met allerlei spotnamena betitelden, waarvan sommigen een menschenleven
hebben. Geen bijnaam had, onder de leraren, de geliefde Stoffel, de Engelsche
meesterb, wiens goedheid, distinctie en imponeerende bekwaamheid bij ons de
gedachte uitsloten hem anders te noemen dan hij heette, ondanks het feit, dat zijn
naam zekere mogelijkheden voor schooljongensaardigheden bood. Algemeen
vervelend, maar door mij interessant, werden de lessen in aardrijkskunde en
geschiedenis van IJzerman (later directeur der Handelsschool) gevonden, een braven,
schoolmeesterachtigen man, wiens eentonig orgaan en weinig levendige wijze van
behandeling een te zware beproeving voor de meesten onzer vormden. Mij hinderden
die gebreken minder, de stof was mij genoeg. Minder vruchtbaar en een gelegenheid
tot voortdurende pretmakerij waren de lessen in gymnastiek1, schoonschrijven en
teekenen. Of het uitsluitend aan de leeraren lag of ook aan de weinige beteekenis
welke wij ten onrechte aan die vakken toekenden, weet ik niet, maar vooral in de
gymnastiekuren bedreven wij de grootste schandalen ter verstoring der goede orde,
die ons uitbundige vreugde en den armen meesters veel ergernis bezorgden.
Als klasgenoten van dien tijd herinner ik mij Paul den Tex, die met mij ex-leerling
van Roest, of liever Dikken was; Bernard Henny, ook van Roest, die evenwel na 2
of 3 jaar de Handelsschool verliet; den geestigen Willem van Marselis Hartsinck,
later geheel mislukt, Willem Zeverijn, Van Swoll2, een jongen zoon van een
stationschef der Staatsspoor te Utrechtc, den dikken Adriaan van de Werk, toen reeds
en voor altijd ‘Arie’ genoemd; den spotzieken Rouffaer, Piet van Leeuwen
Boomkamp, Gus Joosting Bunk, droog en goedig, Nico Knapper, zoon van den
leeraar, die later geneesheer werd,

a Gewijzigd in: ‘bijnamen’.
b Gewijzigd in: ‘leraar’.
1 De gymnastiekleraar M.A. van der Est (docent 1868-1888) was een veelgeplaagd man. Vgl.
hier p. 102.
2 Het merkwaardige is dat een Van Swoll niet in het archief der O.H.S. als klasgenoot vermeld
staat, noch voorkomt in Hülsmann, Openbare Handelsschool.
c Deze kwalificatie later doorgestreept.
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en uit het laatste jaar Van Walree, den tegenwoordigena directeur der Nederlandsche
Handel-Maatschappij, en, niet te vergeten, John van der Waarden, die tot zijn dood
in 1919 mijn trouwste vriend bleef.b Ook behoorde Lam, een Israëliet - and no mistake
about it - tot onze klas. Hij is eerst onlangs overleden. Overgebleven zijn nogc Paul
den Tex, Boomkamp, Van Walree, Bunk, Heybroek, Wiardi Beckman, Knapper en
Rouffaer, doch de laatste twee zag ik nooit weer. Met Van Walree, Van de Werk en
Zeverijn heb ik de vriendschap steeds aangehouden, doch van dezen is niemand meer
in leven.d Met Paul den Tex heb ik na onzen schooltijd nog meer dan 50 jaren aan
de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij samengewerkt. In mijn
schooljaren op de Handelsschool was ik het meest met Willem Hartsinck, Zeverijn
en Paul den Tex verbonden. Wij vormden een whistclub en hadden veel genoegelijke
avondjes te zamen.
Aan sporte werd in die jaren nog niet veel gedaan. Cricket werd voor het eerst op
de weide bij het melkhuisje in het Vondelpark gespeeld, later ook te Hilversum, na
1880.1 Tennis volgde al spoedig, voetbal nog later, hockey kende men hier nog niet.2
Ik was geen liefhebber van deze spelen3 en ook niet van het meer nationale zeilen,
daarentegen van jongsaf van zwemmen, fietsen (na 1885f) en wandelen, vooral het
laatste.4 Wat heb ik niet in mijn eigen land

a Gewijzigd in: ‘den lateren’.
b Deze passage vanaf ‘die’ .... tot ‘samengewerkt’ door Heldring toegevoegd.
c Naderhand voegde Heldring hier aan toe: ‘in 1951’, en schrapte, omdat zij toen al gestorven
waren, de namen van Heybroek, Wiardi Beckman, Knapper en Rouffaer.
d Oorspronkelijk: ‘.... is alleen Van Walree nog in leven’.
e Deze gehele alinea betreffende de sport heeft Heldring later toegevoegd.
1 Cricket werd al omstreeks 1845 op een school nabij Noordwijk beoefend, de eerste club
begon in 1871 te Amsterdam, maar verdween na enige jaren weer. De landelijke organisatie
werd in 1883 gevormd, met 16 aangesloten verenigingen. Vgl. Hickey, Cricket, p. 269.
2 Het Algemeen Handelsblad van 27 december 1887 vermeldt een voetbalwedstrijd tussen de
Rotterdamsche Cricket- en Voetbalclub en de Amsterdamsche Voetbalvereeniging.
3 In tegenstelling tot ir. A. Heldring, die graag tennis (en golf) speelde.
f De toevoeging: ‘fietsen (na 1885)’ komt niet voor in het handschrift en moet tijdens het typen
van het handschrift door Heldring zijn toegevoegd.
4 Ook S.P. van Eeghen (1853-1934) was een groot wandelaar. Vgl. Rogge, Van Eeghen, p.
14, 15, 18.
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en daarbuiten afgestapt! Geen betere wijze om het natuurschoon in te ademen en het
land te leeren kennen, beter dan op fietsen of in auto's. Fietsen kwamen omstreeks
1885 in de mode en alras hadden we de fietsclub ‘Voorwaarts’ opgericht, die veel
tochten ondernam, doch vroegtijdig overleed. Ik maakte de opkomst van de fiets
mede, eerst de houten fiets met groote wielen en zonder ketting of rubber. Daarna
de vélocipède met een groot voorwiel en klein achterwiel. Waarom zij den naam van
fiets kreeg, weet ik niet1, evenmin waarom men haar een tijdlang ‘rover’ heette, den
voorlooper van het tegenwoordige rijwiel.2 Men moest nog ettelijke jaren op de
straatwegen op klinkers en keien rijden, en het duurde eveneens nog lang, voordat
de rijpaden ingeburgerd waren. Maar nu heeft Nederland dan ook een wegenstelsel
als geen ander land.a In Engeland heb ik, in de jaren 1893-'95, aan de boorden van
de Theems wonende, hartstochtelijk geroeid en ten slotte tusschen de 30 en 40 druk
geschermd.3
Met Paul den Tex en Van Swoll ondernam ik in de zomervacantie van 1886 een
reisje naar de Oostzee met de ‘Ceres’, een van de vrachtboten der Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, kapitein Schnaepel. Het was mijn eerste
zeereis, en wij hadden veel ruw weer, zoodat ik geweldig aan zeeziekte leed, welke
door sterke boter en benauwde lucht in de kajuit aangewakkerd werd. Mijn
reismakkers, die zongen en pret maakten dat het een aard had, benijdde ik. Mijn
schade haalde ik echter ruimschoots in op de plaatsen waar de boot aanliep,
Kopenhagen en Stettin. In Kopenhagen werden wij door de agenten der Maatschappij
alleraardigst ontvangen - de oude heer Den Tex4 was directeur - en rondgeleid. We
bezochten de beurs met haar spiraaltorens, smulden van de ‘jordbaer med floede’
(aardbeien met room) in de restaurants aan de Lange Linie, wandelden in de statige
beukenbosschen aan den Sont bij

1

In 1869 stelde A. Buys te Leiden voor het niet-Nederlandse vélocipède te vervangen door
rijwiel. Fiets zou afkomstig zijn van de wagenmaker Viets in Wageningen, die vóór 1880 al
rijwielen maakte, of willekeurig gevormd zijn onder invloed van vélocipède (omstreeks 1880
op een kostschool in Apeldoorn). Vgl. Woordenboek der Ned. Taal, dl. III.
2 Rover was het merk van de fiets, die in 1884 als lage tweewieler op de markt kwam.
a Hetzelfde geldt voor de zinsnede vanaf ‘Ik maakte ....’ tot ‘land’.
3 In de jaren 1901-1911, toen Heldring in Amsterdam woonde.
4 Mr. N.J. den Tex.
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Klampenborg, werden voor het eerst in ons leven in een heusche sociëteit
geïntroduceerd, waar onze geleiders er speciaal op wezen, dat wij, ofschoon Duitsch
sprekende, geen Duitschers waren (anders zou de ontvangst der Denen allicht minder
heusch geweest zijn) en besloten den avond met een bezoek aan Tivoli, den bekenden
pleziertuin van de Deensche hoofdstad. Daar vermaakten we ons zonder twijfel het
meest. Een hele week bleef de boot te Stettin liggen, en daar het een vervelende stad
is - ik herinner mij van dat bezoek (later ben ik er nog eenige malen geweest) alleen
de zonnige, warme Oderkaden, een bieravond met vrienden van den kapitein ergens
buiten Stettin en een zwempartij in de omtrek - brachten wij afwisseling in ons verblijf
door een bezoek aan Berlijn, op één dag heen en terug, waar we in de Bellevuestrasse,
toen nog erg landelijk, in een Gartenrestaurant, zeer goedkoop en overdadig aten.
Tot mijn schande erken ik, dat dit tweede bezoek aan de Duitsche hoofdstad (in den
zomer van '84 was ik er met mijn vader en mijn neef Ottho1 geweest) geen andere
herinnering achtergelaten heeft. Een tweede uitstapje gold het eiland Rügen. Per
spoor gingen we naar het oude Stralsund, overnachtten daar, staken vandaar naar het
Zuidelijk deel van Rügen over en wandelden naar de Noordpunt van het eiland, waar
de mystieke Hertha-See te midden van oude beukenbosschen ligt en de witte
krijtrotsen zich loodrecht uit de blauwe zee opheffen. Hoog over de rotsen, met het
uitzicht op de wijde blauwe zee, voerde het pad van den Königsstuhl naar Sassnitz,
waar we met moeite een onderkomen voor den nacht vonden. Het was Hochsaison
in die badplaats. Met een kleine stoomboot kwamen we de volgende morgen te Stettin
terug. We hadden Rügen prachtig gevonden.a
Eenige maanden lang heb ik het schrijven laten rusten. Op 4 September, terwijl ik
te Sils Maria in het Waldhaus met Marie2 aan tafel zat, ontving ik plotseling de
verpletterende tijding van Jérôme's3 sterven. De zenuwaandoening, waarvoor ik sedert
April in Zwitser-

1

O.G. Heldring (vgl. noot 2, p. 46), zoon van de jongere broer, ds. Leonard Johannes Heldring,
van Heldrings vader.
a Onder het bovenstaande staat in het handschrift: St. Moritz - Sils Maria Aug. 1916 - Op de
onbeschreven bladzijde ter linkerzijde: ‘Tot dusver in 1941 gecorrigeerd en aangevuld’.
2 Marie Constance Bungener, sinds 26 juli 1910 de vrouw van Heldring, geboren 30 september
1889; overleden Rome 24 november 1924.
3 Jérôme Heldring.
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land genezing zoek, had mijn weerstandsvermogen, noodig om zulke schokken te
dragen, ondermijnd en ik bleef lang te zeer aan ontroering prijsgegeven om
herinneringen uit het ouderlijk huis op papier te stellen, waarbij het beeld van dien
levendigen jongen man, dien ik van klein kind af heb zien opgroeien, telkens weer
naar boven zou komen. Mijn hoofd stond er niet naar, ik maakte een periode van
terugslag door. Nu, na bijna twee maanden te Gryon en aan het meer van Genève
doorgebracht te hebben, ben ik in de hooge bergen teruggekeerd en gevoel kracht
en lust het neerschrijven van deze herinneringen weer op te vatten. Het was een
contrast met de geslotenheid van vele Heldringen.a Ik ben lang voor hem de oudere,
gerespecteerdeb broeder geweest, met wien de omgang hartelijk maar niet
vertrouwelijk was. Er was dan ook 11 jaar onderscheid in leeftijd tusschen ons en
het lukt me niet gauw mijn reserve prijs te geven.

Adieu, school!
In 1889 bracht het eindexamen het lang verbeide einde van mijn schooltijd. Tot mijn
verwondering werd ik als no. 1 der geslaagden - gedropenen waren er niet - afgelezen.
Ik wist, dat ik in de talen, geschiedenis, aardrijkskunde en boekhouden voldaan had,
maar was niet erg op de hoogte van de structuur van het theeblad gebleken, toen dr.
Hülsmann mij op het gebied der warenkennis aan den tand voelde, en geloofde ook
een fout in een rekenkundig vraagstuk gemaakt te hebben.1 Van Walree was no. 2,
Zeverijn 3, meen ik.2 Voor Van Walree was de verdienste grooter, daar hij het
onderwijs op de Handelsschool slechts gedurende het laatste jaar gevolgd had.3 We
kregen een stijve toespraak van den directeur4 en een hartelijke dito van den Voorzitter
der Commissie uit den Handel, den heer Hudig, mede, en denzelfden avond zat ik
vol vreugde over de verkregen

a Over het karakter van zijn broer Jérôme.
b Dit ‘gerespecteerde’ in een latere versie doorgestreept.
1 De eindcijfers van E. Heldring in 1889 waren: nederlands 8, frans 8, hoogduits 8, engels 7,
handelsaardrijkskunde 9, handelsgeschiedenis 9, handelsrekenen 7, scheikunde en warenkennis
8, staathuishoudkunde 8, handelsrecht 7, boekhouden 8 en schoonschrijven 7. Mededeling
van de heer H.A. Onland, directeur der 1e H.B.S.-A en 1e O.H.S. te Amsterdam.
2 Deze volgorde werd door de heer Onland (vgl. noot 1) bevestigd.
3 Van Walree had tot dusver de H.B.S. te Zutphen gevolgd.
4 Dr. J.H.H. Hülsmann.
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vrijheid op den trein naar Spa, waar mijn oudersa voor de kuur waren. Als belooning
voor den geslaagden arbeid werd mij toegestaan, een voetreis met vrienden door den
Harz en Thüringen te maken. Met drie ex-schoolkameraden, Zeverijn, Boomkamp
en Bunk, wandelden we twee weken door die mooie streken, beklommen de Brocken,
daalden naar den kant van Stolberg af, bezochten Eisenach, den Wartburg, logeerden
in Liebenstein voor M. 1,25 en te Friedrichsroda in het station en maakten het
overgebleven geld te Berlijn op. Na 18 of 20 dagen stonden we zonder een cent op
zak op de keien voor het Centraal Station. De reis had ƒ 120, - gekost en wat hadden
we genoten! Meer dan dikwijls op latere tochten, ondanks het uitgeven van een
veelvoudb! Nog een paar dagen buiten te Hilversum doorgebracht en ik begon mijn
handelsloopbaan als jongste bediende op het kantoor van Gust Briegleb1 te
Amsterdam. De zaak van Briegleb was een zeer begeerde leerschool voor toekomstige
chefs van zaken. Papac zag goed, toen hij Briegleb verzocht mij te nemen. Briegleb
was een Duitscher, zonder fortuin in Nederland gekomen, eerst geplaatst bij Goll &
Co2, doch al spoedig aan het hoofd van een agentuurzaak, die hij met relaties uit zijn
geboortestad, Neurenberg, begon en uitbreidde. Droge verven, penseelen, paardehaar
en chemicaliën waren de eerste artikelen welke hij hier voor zijn principalen plaatste;
later kwamen er koffie, thee, cacao en petroleum bij, en langzamerhand begon naast
de agentuurzaak een eigen handel in drogerijen op te bloeien. Vooral in kinabast
kreeg de firma Briegleb groote beteekenis, die steeds toenam, toen het haar gelukt
was, te

a Oorspronkelijk: ‘Papa en Mama, ik geloof met Olga en Jérôme’.
b Vanaf ‘en wat’ .... tot ‘een veelvoud’ door Heldring geschrapt.
1 De firma Gust Briegleb werd in 1870 opgericht door Otto Wilhelm Gustav Briegleb
(1842-1929). Briegleb, uit de buurt van Neurenberg afkomstig, had zijn eerste
handelsopleiding in Neurenberg genoten. Mededeling van de heer F.W. Hirschfeld te
Hilversum, archief der firma Briegleb en Bevolkingsregister te Amsterdam. Vgl. ook
Persoonlijkheden, p. 664. Blijkens een patentrechtbrief van 1867 was Briegleb al eerder
actief in Amsterdam, mogelijk naast andere bezigheden. Hij trad uit per 31.12.1919. Van
1898-1922 was Briegleb lid der hoofdstedelijke Kamer van Koophandel en Fabrieken.
c Later gewijzigd in: ‘mijn vader’.
2 Het bekende bankiershuis.
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Amsterdam het Kina-etablissement en daarmee de eerste markt der wereld in dat
artikel te vestigen.1
Toen ik in dienst trad, was het genoemde etablissement, waar het artikel zaakkundig
en onpartijdig (dit was vooral voor de vaststelling van het kininegehalte noodig)
behandeld werd, voor kort tot stand gekomen, en bevond zich Briegleb op den weg
naar de overwegende plaats die hij naderhand op die markt zou innemen. Het kantoor
telde met den procuratiehouder Hirschfeld, naderhand deelgenoot in de zaak, 6 à 7
bedienden, doch daarnaast begon zich de kiem van een ander bedrijf te ontwikkelen,
dat Briegleb eens tot millionair zou maken, de ripolinfabriek.2 In een keet aan den
Omwal werden voor Brieglebs rekening door een ouden Duitschen chemicus, dr.
Riep, verven voor de beschildering van scheepsbodems vervaardigd en proeven tot
de uitvinding van sneldrogende lakverven genomen. Het zaakje kostte tot nu toe geld
en elk jaar meer, doch Briegleb, een liefhebber van prutsen met verf, zette hardnekkig
door, trots de heimelijke spotternijen van het personeel met deze hobby en zijn
harrewarren met dr. Riep, dien hij nu eens als een ‘famoser Kerl’ prees, dan eens
een ‘Schafskopf’ schold. Op een mooien dag was het Ripolin ontdekt3, dat hem in
later jaren een fortuin inbracht.a In den beginne werd de verkoop van dit nieuwe
artikel door het gewone kantoor bewerkt, doch alras bleek het ‘pousseren’ te
bewerkelijk te zijn en werd een aparte afdeeling opgericht. Het is opmerkelijk, dat
het artikel in het buitenland, vooral in Frankrijk, spoediger een afzet vond dan ten
onzent. In Frankrijk burgerde het zich binnen enkele

1

De oprichting geschiedde tezamen met enige andere Amsterdamse kooplieden, van wie
Briegleb en de heer F.L.S. van Heekeren de voornaamste waren (1886). Het kina-etablissement
werd enige jaren later in een n.v. omgezet met Briegleb en Van Heekeren als directeuren.
De n.v. werd in 1898 verkocht aan het Nederlandsche Veem. Mededeling van de heer F.W.
Hirschfeld te Hilversum; voorts: Gedenkboek Van Heekeren, p. 170, 171. Vgl. over de
kinamarkt Fortuin, Goederenmarkt, I, 167 vlg.
2 In 1885-1886 begonnen; tot 1897 geschiedde de fabricage en verkoop door de firma Gust
Briegleb. In 1897 kwam het tot een contract met de Franse verffabriek Le Franc en Co., nadat
partijen door de Parijse bankier D. Colaço Osorio bijeengebracht waren. Het hoofdkantoor
van de nieuwe onderneming was Parijs; de fabriek werd in Hilversum gevestigd; het bijkantoor
Amsterdam werd na 1945 opgeheven. Mededeling van de heer F.W. Hirschfeld te Hilversum.
3 In 1885.
a Vanaf ‘dat hem’ .... tot ‘inbracht’ door Heldring geschrapt.
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jaren als huishoudelijke verf in. (Reeds enkele jaren na de geboorte van deze
wonderverf hoorde ik op het Parijsche tooneel een huisvrouw haar man, die haar
vroeg wat zij 's morgens gedaan had, antwoorden: ‘J'ai passé le temps à ripoliniser’.)
Men is daar minder afhankelijk van den huisschilder, die er geen geregelde jaarlijksche
verschijning in de huizen is, zooals in Nederland, en gaat er liever zoo nu en dan zelf
met den kwast overheen. Ripolin, spoedig drogend, zonder grondverf en vernis te
gebruiken, leent zich daartoe uitstekend, terwijl de Hollandsche huisschilder er weinig
voor gevoelt; hij is conservatief, en er valt misschien minder aan te verdienen dan
aan de olieverf. Omstreeks 1900 ging de ripolinfabriek aan een Fransche onderneming
over1, welke in de daaraan voorafgaande jaren concurreerend was geweest. Briegleb
ontving voor zijn inbreng, meen ik, een millioen francs, waarvan de helft in aandeelen
in de Société Anonyme ‘Le Ripolin’, welke aandeelen op 300 tot 400% gestegen
zijn, zoo niet hooger.
Briegleb was een onvermoeibare werker, maar een onrustig man.2 Hoewel zijn
eenig streven geld verdienen was en hij in zijn zaken opging, onderscheidde hij zich
van de meeste andere van zijn landgenooten door een zekere oorspronkelijkheid, die
hem vindingrijk in oplossingen deed zijn, terwijl zijn half- of kwart-wetenschappelijke
onderlegging, een merkwaardige talenkennis (hoewel onze taal slecht uitsprekend,
beheerschte hij haar veel beter dan het meerendeel der ‘ontwikkelde’ Nederlandsche
handelslieden) en de moeite welke hij zich, althans in die jaren, getroostte, om jongelui
handelskennis bij te brengen, hem een goed paedagoog gemaakt hadden. Zijn
personeel bestond toen, behalve Hirschfeld en een Duitschen correspondent, uit
jongelui uit den bemiddelden handelsstand (dat was goedkoop). Het eerste jaar hield
hij zich met elken nieuweling bezig, die van zijn lessen profiteerde al naar gelang
van zijn ijver, bekwaamheid en aanleg om met den altijd haastigen, niet zeer
beminnelijken ‘baas’ om te springen. Van Aalst, de latere president der Nederlandsche
Handel-

1
2

In 1897. Vgl. noot 2, p. 59.
Het beeld van Briegleb, door Heldring geschetst, werd getoetst aan de ervaringen van anderen
en bleek zeer juist te zijn. Briegleb was een dynamisch man met een ongebreidelde hang
naar zakendoen. In alles wat binnen zijn bereik kwam, handelde hij, tot goudvisjes toe. Hij
had naast de Ripolin ook andere industriële interesse, o.a. plateel- en verbandstoffenfabricage.
Hoewel uiteraard ook wel eens iets mislukte, stierf hij als een vermogend man, enige miljoenen
nalatend.
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Maatschappij, had, toen ik er mijn intrede deed, het kantoor van Briegleb na een
driejarigen werktijd1 verlaten en was naar Indië gegaan. Allerlei verhalen omtrent
de guitenstreken die hij er uitgehaald had en over zijn handigheida in bedenksels om
niet door Briegleb betrapt te worden, deden op kantoor de ronde. Vele van zijn
‘prouesses’ zijn mij later door Van Aalst, die ze kostelijk kon opdisschen, bevestigd.2
Hoewel hij en Briegleb elkaar in het geheel niet zetten konden (Van Aalst zag in zijn
baas niets dan den gewieksten uitzuiger, en Briegleb zei mij eens, toen hij tot zijn
verwondering hoorde, dat Van Aalst in Indië snel promotie maakte: ‘Er war ein
richtiger Faulenzer’) heeft Van Aalst in de Langestraat3 heel wat kennis voor zijn
latere schitterende loopbaan opgedaan.
Het eerste jaar was bezet met werkzaamheden, waarvoor menig jongeling
tegenwoordig - en misschien toen ook - zijn neus ophalen zou: copiëeren, dichtmaken
en verzenden van brieven, incluis het loopen op een draf naar de posttreinen, het
registreeren der copieboeken, monsters nemen en verzenden - dit onder leiding van
Briegleb zelf - van kinabast en andere artikelen, boodschappen doen in de stad, enz.
Later, nadat ik van Briegleb zelf les in het Duitsche schrift gekregen had, werd ik
met een deel der correspondentie belast, en in het derde jaar volgde ik den expediteur
op, die het kantoor verliet. Het waren lange uren, van 's morgens 9 tot ca. 6.30 à 7
uur en een enkele keer nog van 8½ tot 10 of 11 uur 's avonds, doch dat was
uitzondering. We werkten er met plezier, omdat de verhouding onder het personeel
uitstekend was. In het tweede jaar na mijn komst bij Briegleb werd Emile den Tex
er door de Handelsschool afgeleverd. Hij ging op zijn beurt door den tredmolen. Ook
mijn broeder Jérôme maakte 10 of 11 jaar na mij dezelfde school door, doch in dien
tijd werd Briegleb meer door de ‘fabriek’ in beslag genomen en schonk hij aan zijn
bedienden weinig tijd.
Had ik op de Handelsschool - of liever gedurende de laatste twee

1 1885-1888.
a Oorspronkelijk: ‘sluwheid’.
2 Van Aalst gewaagde later van ‘een harde leerschool’ en getuigde dat Briegleb zich veel met
hem occupeerde, ‘soms zeer krachtdadig’. En ook: ‘Ik heb daar mijn geheele kantooropleiding
gehad en geleerd met menschen om te gaan’. Vgl. Van Aalst, ‘Hou en Trouw’, p. 45 en Alg.
Handelsbl. van 5 april 1924 (intervieuw met Van Aalst).
3 Toen de vestigingsplaats der firma Gust Briegleb, nl. op nr. 5 (thans P.C. Hooftstraat 154).
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jaar van mijn schooltijd, want de lessen kregen we van Bijl thuis - Zweedsch geleerd
(talen trokken mij steeds aan en daarom had ik van de facultatieve vakken een taal
gekozen, en wel Zweedsch, omdat het beter dan de andere, Spaansch en Italiaansch,
onderwezen werd), in de jaren na den schooltijd leerde ik Spaansch met Arie van de
Werk bij een Mexicaansche, Señorita Adela Godoy.1 Voorts stenografie, daar Briegleb
er een voorwaarde van maakte, voordat hij mij een deel der correspondentie opdroeg.
Spaansch is mij in mijn latere leven nuttiger geweest dan Zweedsch, doch de
Zweedsche lessen bij den voor zijn taaka geestdriftigen Bijl waren onvergetelijk. Was
zijn uitspraak gebrekkig - hij was nooit in Zweden geweest en had zich in den vrijen
tijd welken hem zijn arbeid in dienst van de firma B.J. van Hengel2, de bekende
cargadoorderij van Scandinavische schepen, liet, de theoretische kennis van die
schooneb taal eigen gemaakt - zijn onderwijs, waaraan het schoolmeesterachtige
ontbrak, was prettig en stimuleerend, afgewisseld door partijtjes bij hem 's avonds
thuis, waar kapiteins van Zweedsche booten thee en Zweedschen punch kwamen
drinken. Bijl was een der braafste mensen die ik in mijn leven ontmoet heb. De
sympathie was wederzijds, en ik heb hem, geloof ik, een genoegen gedaan door het
woord namens zijn oud-leerlingen te voeren, toen zij hem bij zijn aftreden als leeraar
van de Openbare Handelsschool huldigden. Dat was in Juli 1915. Ook ik bevredigde
toen een werkelijk gevoelde behoefte, hoe ongaarne ik in het openbaar spreek.c
Overigens, hoewel ik nog al wat las, was in die eerste Amsterdamsche kantoorjaren,
na de drukke bezigheden van den dag, de behoefte aan ontspanning zoo groot, dat
er van andere geestelijke inspanning buiten de werkuren niet veel inkwam. Ik had
een stelletje vrienden, die 's avonds tegen 10 à 11 uur bijeenkwamen in het bierhuis
van

1

Heldring wordt ons geschetst als een hispanist avant la date; hij sprak Spaans en had in zijn
tijd al, lang voor anderen zover waren, een volkomen begrip voor de Spaans-sprekende
wereld. Mededeling van prof. dr. C.F.A. van Dam te Utrecht.
a ‘Voor zijn taak’ later door Heldring weggelaten.
2 De firma was opgericht door Bartholomeus Justus van Hengel (1794-1857). Vgl. Ned.
Patriciaat (1944), p. 92.
b ‘schoone’ later door Heldring weggelaten.
c Deze zinsnede door Heldring geschrapt.
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Polman1 in de Warmoesstraat, een pijpenlade, laag van verdieping, waar de
stamtafeltjes tegen dat uur bezet werden. In dichte rookdampen en bierwalm, tot het
sluitingsuur van half twee, plachten we er te zitten praten, te drinken en te eten, want
Polmans halve patrijzen en houtsnippen, de eerste echt wild, de laatste een bijnaam
voor sneedjes brood met kaas en roggebrood, waren beroemd. Polmans huis bestaat
nog als een groot restaurant op dezelfde plaats, maar zonder gezelligheid. Het zal
weldra met Kras gecombineerd worden.2
Om onze tafel vereenigden zich gewoonlijk Arie van de Werk, rumoerig en
goedmoedig, zijn neef de literator mr. P.W. de Koning, scherp, belezen en
vermakelijk; Jac. van Rees, Karel zur Mühlen, leerling-essayeur, in welk vak hij zich
heel deftig vond, zijn broeder Jacques, eenige jaren later als luitenant ter Zee 2de
klasse op Atjeh gestorven, diens makker Van Wickevoort Crommelin, Tetrode, en
nog eenige anderen, wier persoonlijkheden mij niet meer te binnen schieten. Van
mijn handelsschoolvrienden was Willem Zeverijn reeds spoedig na zijn eindexamen
met zijn vader3, die tot President der Javasche Bank benoemd was, naar Batavia
vertrokken, terwijl Willem Hartsinck zich langzamerhand op zijwegen begaf, die
hem eindelijk in het ongeluk voerden. Onze verhouding verkoelde en hij vertrok,
toen zijn geld op was, naar Noord-Amerika. In 1897 ontmoette ik hem weer in Japan,
waar hij diep in de schuld en zelfs half en half in gijzeling zat. Zijn vroolijke stemming
had hij nog niet verloren. Hij zwierf jaren lang in Oost-Azië rond, maar was geen al
te beste vrienden met de politie in verschillende plaatsen. Hij stierf omstreeks

1

2

3

Het etablissement van Polman op no. 195 in de Warmoesstraat, wegens de vele bierhuizen
Klein-München genaamd. A. Polman had in 1863 zijn zaak geopend, die zo'n hoge vlucht
nam, dat uitbreiding met no. 193 volgde, waarna in 1912 op no. 189-195 een nieuw perceel
werd opgetrokken en ook 199 nog bij het Polmanshuis getrokken werd. Met betrekking tot
mr. J.A. Sillem, de geliefde oom van Heldring, gewaagt Quack ervan dat deze bij voorkeur
bij Polman (toen nog Pulsers) zijn ‘goden’ drank dronk. Vgl. De Gids (1912), III, p. 126 en
Wierdels, Klein-München, p. 97; d'Ailly, Gids, p. 83.
Hotel en restaurant Krasnapolsky, door de Poolse emigrantenzoon A.W. Krasnapolsky
(1838-1912), coupeur in de Winkel van Sinkel aan de Nieuwendijk, in 1865 gevestigd in het
geheel verlopen ‘Nieuwe Poolsche Koffiehuis’ in de Warmoesstraat 181; in 1952
gecombineerd met het Polmanshuis. (Vgl. noot 1, Rössingh, Hotel Krasnapolsky, en d'Ailly,
Gids, p. 78, 83.
S.B. Zeverijn.
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1930 in behoeftige omstandigheden. Paul den Tex, mijn derde en oudste schoolvriend,
werkte in die jaren in Zuid-Afrika en Noord-Amerika en ging voor het overige weinig
met ons om. Hij was van een teruggetrokken aard en nooit werkelijk uitbundig. In
1899 zou ik hem weer ontmoeten als mede-directeur der Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij en sedertdien konden wij het best met elkaar vinden. Behalve
de biertafel vereenigde ons een debatingclub waarvan o.a. Mr. C.A. Elias, de latere
burgemeester van Harderwijk en Zaandam, en de latere notaris Wertheim lid waren.a
Zeer geanimeerd waren de debatten niet, en het ding stierf een vroegtijdigen dood,
natuurlijk op een feestavond. Ik herinner mij er eens de beginselen van den vrijhandel
verdedigd te hebben.1 Het was in de dagen dat in Duitschland Von Caprivi een bres
in het protectionisme trachtte te schieten, mijns ondanks. En met succes.b
Het publieke leven in Holland vlood in die jaren kalm daarhenen, groote vragen
beroerden de gemoederen niet en men bekommerde zich weinig over hetgeen buiten
ons land geschiedde.2 Er werd, behalve naar de ons omringende landen, betrekkelijk
weinig gereisd3 en het gebeurde niet vaak, dat men iemand sprak die buiten Europa
iets anders dan Noord-Amerika en Java gezien had. Slechts in de Transvaal uitte zich
de Nederlandsche ondernemingsgeest4, doch

a
1
b
2

3
4

Vanaf ‘waarvan’ .... tot ‘waren’ door Heldring geschrapt.
Over Heldring en de vrijhandel vgl. inleiding, p. 31.
De vijf laatste woorden toegevoegd.
Heldring spreekt hier over de jaren 1889 (eindexamen O.H.S.) tot 1892 (reis naar West-Indië).
De belangstelling voor Zuid-Afrika was (anders dan in de hierop volgende tijd) in die jaren
in het algemeen nog maar gering en van een kleine groep uitgaand, in het bijzonder van
commercieel geïnteresseerden (vgl. noot 4, Gedenkb. Ned. Z.-Afr., p. 107).
Dit schijnt in korte tijd te zijn veranderd, op p. 106 schrijft Heldring naar aanleiding van zijn
wereldreis (1879-1899): ‘Veel jonge lieden reisden in dien tijd.’
De economische betrekkingen van Nederland met Transvaal behandelde Van Winter voor
een langere periode in detail in het hieronder genoemde werk. De jaren waarover dr. Heldring
spreekt (1889-1892), zijn getuige van een vrij grote belangstelling (zij het in beperkte kring)
voor Transvaalse zaken; wij interesseren ons in nieuwe mijnbouwondernemingen, industriële
en landbouw-bedrijven, handelsondernemingen en banken (vgl. noot 1, p. 65). Het ging hier
meer om het streven van individuele Nederlanders dan om een samenbundeling van krachten
ter behartiging van een algemeen Nederlands belang. Het succes was wisselend. Als algemene
achtergrond gewaagt Van Winter vragenderwijs van het Nederlands superioriteitsgevoel van
kapitaalkrachtige natie, die, terend op oude handelsroem, zoch ook zonder overmatige
krachtsinspanning zou kunnen handhaven. Als concrete gebreken komen naar voren: het
werken met een te gering kapitaal, het ontbreken van geschikte vertegenwoordigers, het
voorbijgaan aan de eisen van de markt, o.a. wat de kwaliteit der goederen betreft. Vgl. Van
Winter, Onder Hollanders, p. 42 vlg., II, p. 13-81 en Van Winter, Nederlanders.
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het belangrijkste werk dat daar tot stand gebracht werd, de Zuid-Afrikaansche
spoorweg, ontmoette in de ‘haute finance’ koele belangstelling.1 Dat zich ten Oosten
van ons land een groot volk opmaakte om de wereld commercieel te beheerschen en
onze leiders, die van den prins geen kwaad wisten, dreigde te overvleugelen, daarvan
had men in het algemeen geen besef.2 Er was weinig geestdrift, veel
zelfgenoegzaamheid, vooral in Amsterdam. Eén werk van beteekenis werd in die
jaren tot stand gebracht, nl. het Merwedekanaal, dat Amsterdam had moeten
aanvaarden, nadat de betere verbinding met den Rijn, welke het wenschte - het Kanaal
door de Geldersche

1

2

De Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij, opgericht in 1887, vond een
deel van haar kapitaal in Duitsland, maar droeg overigens steeds een Nederlands karakter.
Volgens Van Winter behoeft men het aantrekken van Duits kapitaal niet uitsluitend in ons
nadeel uit te leggen al blijkt eruit dat de krachtige wil om zich met Zuid-Afrika in te laten
tot enkele kringen beperkt bleef. Met dat al was daar toch bepaald sprake van een uitzonderlijk
krachtige activiteit. De hele wereld lag weliswaar voor onze ondernemingsgeest open, maar
naar Ned.-Indië gingen al en masse de besten van ons volk. De Nederlandsche
Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij was een belangrijke uiting van Nederlandse
ondernemingsgeest: door tewerkstelling van enige duizenden Nederlanders uit alle lagen der
bevolking, door bestellingen bij de Nederlandse nijverheid. Dankzij deze kon de Nederlandse
machinenijverheid kort vóór 1900 overgaan tot de bouw van locomotieven. Vgl. Van Winter,
De N.Z.S., p. 33, 34. Voorts details in Van Winters in noot 4, p. 64 genoemd werk.
Dit is niet geheel onwaar, doch verdient nog wel enige nuancering. Een feit is dat men in
Nederland na 1850 niet zonder zorg de machtsontplooiing aan de oostgrenzen gadesloeg.
De verhouding van Nederland tot het Duitse rijk na 1870 is uiterlijk correct, maar van een
heimelijke spanning doortrokken. Niettemin beschouwt men Duitsland met minder vrees
dan te voren, wat mede samenhangt met de grote economische voordelen die Nederland van
de economische ontwikkeling in Duitsland trekt. Tegen 1900 ontstaat zelfs de gedachte aan
een tolunie met Duitsland. Een deel van de publieke opinie was na 1870 trouwens, als
gebiologeerd door de nieuwe macht, bepaald germanofiel.
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Vallei - op Rotterdamschen tegenstand gestrand was.1 Het werd met veel festiviteita
in den zomer van 1892 geopend, welke plechtigheid ik als een der jonge
ceremoniemeesters met veel plezier bijwoonde; maar hoe lang duurde het niet voordat
Amsterdam van dezen nieuwen waterweg, die, hoewel niet de gewenschte, veel beter
was dan de verouderde Keulsche vaart, flink partij trok!2
Naarmate ik ouder word, komt bij mij de vraag opb in hoeverre de voorstelling,
dat in die dagen de geest van lauwheid overheerschte, subjectief is en in welke mate
de drang naar ‘vooruit’ van de jonge jaren bij de vorming van die voorstelling een
rol speelde; doch als ik naga, met welke sprongen in het begin der tegenwoordige
eeuw handel en scheepvaart vooruit gegaan zijn, is het bij mij niet twijfelachtig dat
vóór dien tijd Nederland, zoo niet sliep, dan toch eerst

1

Hier moet wel van Utrechtse tegenstand gewaagd worden. In 1878 diende minister Tak van
Poortvliet een wetsontwerp in voor een Kanalenwet, waarin voor Amsterdam een kanaal
door de Gelderse Vallei naar de Waal bij Dodewaard was voorgesteld. Het verzet daartegen
kwam vooral van de zijde van de gemeente Utrecht, die vanuit plaatselijke belangen
verbetering van de Keulse Vaart als alternatief nastreefde. In de Tweede Kamer vond het
plan met 40 tegen 39 stemmen geen meerderheid (1879). Enige Limburgse leden hadden
hun stem aan het Gelderse-Valleikanaal-artikel onthouden uit ergernis over het verwerpen
van het amendement tot verlenging van de Limburgse Noordervaart tot Venlo. Uit een in
1881 door minister Klerck ingediend ontwerp resulteerde uiteindelijk - niet zonder verzet
van Amsterdamse zijde en nadat aanzienlijke verbeteringen waren gebracht - het veel meer
westelijk langs Utrecht geprojecteerde Merwedekanaal, dat op 4 augustus 1892 werd geopend.
Vgl. Greup, Rijnverbinding, p. 73 vlg.
a ‘Met veel festiviteit’ doorgestreept.
2 Het goederenverkeer op de Rijn bij Lobith naar Amsterdam beliep in 1891 (in tonnen) 96.205,
1892, 104.926 in 1893 88.456; en van Amsterdam resp. 91.351, 108.814 en 111.137. Een
aanzienlijke stijging vond pas na 1900 plaats: 1900 resp. 154.224 en 292.613, 1910 resp.
564.196 en 426.730. Dat hier geen snelle stijging, zoals na de opening van het Noordzeekanaal,
plaats vond, schreef de Kamer van Koophandel toe aan de omweg die het Merwedekanaal
nu eenmaal vormde. Meer dan de Rijnhandel profiteerde de binnenvaart. Bij de toenemende
afmetingen der Rijnschepen bleek het kanaal spoedig niet meer te voldoen. Vgl. Greup,
Rijnverbinding, p. 111, 112, 187.
b Later gewijzigd in: ‘De vraag rijst bij mij ....’
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begon zich de oogen uit te wrijven.1 In veel gevallen kon het ook niet anders: neem
b.v. de Indische cultures, die zich met moeite aan de gevolgen van de crisis van 1884
begonnen te onttrekken, door zich de ervaring, die zij gebracht had, ten nutte te
maken.2 Zij ver-

1

2

Gezien tegen de achtergrond van de sinds het begin der twintigste eeuw geboekte vooruitgang,
is Heldrings opmerking treffend juist. Men zie de cijfers van de toeneming van de alg. invoer:
1892/'96 gem. 17.616 milj. kg per jaar, 1900 26.243 milj. kg; 1913 60.489 milj. kg; van de
alg. uitvoer: resp. 10.511 milj. kg, 17.888 milj. kg en 45.033 milj. kg; van de doorvoer: resp.
3.705 milj. kg, 5.808 milj. kg en 15.622 milj. kg. In milj. guldens bedroeg de invoer tot
verbruik in 1895 1443,8 en in 1914 2889,2, de uitvoer uit het vrije verkeer resp. 1178,1 en
2505,2. De bruto tonnage van de aangekomen geladen zeeschepen bedroeg in 1890
14.878.000, 1900 26.042.000, in 1910 37.932.000. Maar anderzijds was er in de voorafgaande
twintig jaren ook al aanzienlijke vooruitgang geboekt. De alg. invoer 1872/'76 bedroeg gem.
6.793 milj. kg per jaar; de uitvoer id. 3.269 milj. kg, de doorvoer 1.182 milj. kg (vgl. met
bovenstaande cijfers voor 1895 en 1900); de invoer tot verbruik in milj. guldens was in 1875
718,8, de uitvoer uit het vrije verkeer 539,0; de bruto tonnage van de aangekomen geladen
zeeschepen in 1876: 7.400.000. Heldrings beeld, een typisch ‘Amsterdams’ beeld, lijkt nu
méér typerend voor de jongere, die in zijn tijd de sterke vooruitgang meemaakt en aan deze
bijdraagt, dan voor de feitelijke situatie. Aan de jongere deed dan ook de bestaande mentaliteit
- die nochtans iets gewrocht had - zich gemakkelijk voor als een geest van lauwheid. Op
dezelfde wijze had ook de hem voorafgaande generatie de vooruitgang gevoeld. Heldring
verzuimt dan nog de industriële groei aan te stippen, die in de periode 1870-1900 aanzienlijk
was. Men kan dit alles ‘ogen uitwrijven’ noemen en er toch meer waardering voor opbrengen.
Uiteraard waren er gebreken, ontbreekt het soms aan initiatieven: Van Winter citeert een
uitspraak uit 1906 volgens welke meerdere samenwerking tussen financiële kringen en
nijverheid dringend gewenst is. Elders zoeken bankiers belegging waar leveringen zijn te
verwachten. ‘In ons land daarentegen beperkt zich de werking der financiële ondernemingen
alleen tot plaatsing van het kapitaal voor geldbelegging; andere motieven gelden niet.’
Inderdaad onthielden de Nederlandse handelsbanken zich principieel van belegging van de
haar toevertrouwde penningen in ondernemingen. Dat belemmerde uiteraard onze industriële
ontplooiing. Tijdschr. van Nijverheid (1906), p. 300; Van Winter, Nederlanders, p. 75, 76;
Brugmans, Paardenkracht, p. 366, 382 en Jaarcijfers 1901.
Als gevolg van de kunstmatige bescherming van de bietwortelsuikerindustrie in Europa brak
in 1884 een crisis op de suikermarkt uit, die de prijzen tot op de helft deden dalen. Op Java
werd de toestand nog verscherpt door het optreden van de sereh-ziekte in het suikerriet.
Daarop heeft de oprichting van proefstations plaatsgevonden, die door onderzoek en
voorlichting het peil van de suikercultuur verbeterden (ook andere cultures kregen later een
dergelijke uitrusting). Daarnaast geschiedde een reorganisatie en modernisering der
cultuurbanken, waarbij men van een passieve credietverstrekking overging op een
actief-controlerende. Gongrijp, Schets, p. 127, 132 en 133.
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eischten alle krachtsinspanning en veel geld, en het duurde lang voordat men zeker
kon zijn, dat het bedrijf op vaste voeten stond. De solide basis waarop de
wetenschappelijk gedreven cultures in het begin der 20ste eeuw steunden, was toen
nog niet bereikt. Kapitaal was niet of in geringe mate beschikbaar bij hen bij wie
ondernemingsgeest aanwezig was; het ging naar Indië, maar leverde nog niet de
groote baten op welke in latere jaren vloeiden.1 Talloos waren echter diegenen die
wel geld hadden, doch van geen zaken in nieuwe richting wilden weten.2 De
Amerikaansche fondsena, in de eerste plaats spoorwegen, maakten daarop een
uitzondering.3 Zij trokken veel Neder-

1

Bosch heeft getracht de rentabiliteit van de Indische ondernemingen in de periode 1870-1900
te berekenen. Een vrij ruwe benadering voor Indische banken, handels-, mijnbouw-, suiker-,
koffie- en rijstondernemingen (rubberondernemingen bestonden nog niet) komt tot een
gemiddeld dividend per jaar van 5,23%. Betrekt men de petroleum- (Koninklijke!) en
tabaksondernemingen daarbij, dan stijgt het percentage tot 9,73%. Bosch maakt waarschijnlijk
dat de expansie niet uitsluitend uit de winsten is gefinancierd, d.w.z. dat er o.a. kapitaal uit
Nederland is aangetrokken. Kort voor en na 1900 kreeg Indië door de oprichting van talrijke
tabaks-, petroleum- en andere ondernemingen een verdere krachtige stimulans. Bosch,
Beleggingen, p. 79-81. Vgl. opsomming nieuwe Indische ondernemingen, p. 281.
2 Dit is een moeilijk te kwantificeren kwestie, omdat niet te bepalen valt hoevelen (vermogenden
dus) huiverig waren nieuwe wegen in te slaan tegenover de initiatiefnemers. Als algemene
tendentie mag men wel vaststellen, dat deze laatsten tegen de eeuwwende meer en meer de
overhand krijgen. Vgl. overzicht bij Bosch, Beleggingen, p. 66-69. Opvallend nieuwe
initiatieven treffen we aan in de fabricage van motoren, het dokbedrijf, het
confectiekledingbedrijf, het grootwinkelbedrijf, koolteerdistilleerderij, staalfabricage,
margarine-industrie, gloeilampenfabricage, kininefabricage, kunstmestfabricage,
rijwielfabricage. Te bedenken valt dat in deze periode de overgang naar de moderne landbouw
plaats vond, het fabriekssysteem op huisindustrie en handwerk aanzienlijk veld won en in
de scheepvaart de omschakeling van zeil- naar stoomvaart geschiedde, met annex: de
oprichting van talrijke scheepvaartmaatschappijen. Vgl. Brugmans, Paardenkracht, p. 288
vlg.
a Van hieraf tot het eind van de alinea is dit een nieuwe versie; oorspronkelijk stond er: ‘Zooals
altijd ging deze angstvalligheid en onverschilligheid gepaard met speculatie op groote schaal
in Amerikaansche spoorwegfondsen. Het was geen verheffende sfeer, waarin de jeugdige
handelsman in dien tijd opgroeide.’
3 De Amerikaanse spoorwegwaarden, speciaal de obligaties, zijn vanaf omstreeks 1860 tot
1900 bijzonder geliefde beleggings- en speculatie-objecten in Nederland, zelfs het speculatieen gokobject bij uitstek; daarnaast betekenden de investeringen in Amerikaanse industriële
ondernemingen vrijwel niets, met uitzondering van mijnwaarden in de jaren '70. Omstreeks
1914 is de belangstelling het grootst; vervolgens vermindert deze snel. De aantrekkingskracht
der spoorwegwaarden school vooral in de hogere rente dan normaal, die daarop werd
verkregen, alsmede in de kans op koersstijging; een rol speelde ook de sympathie voor de
V.S.
Ten slotte vormden de Amerikaanse spoorwegwaarden kwantitatief en kwalitatief een
welkome aanvulling in de effectenportefeuilles. Ondanks slechte ervaringen door
teleurstellingen en zwendel, zware verliezen in crisisjaren bleef de animo voor de ‘rails’
bestaan; het aantal genoteerde Amerikaanse spoorwegwaarden steeg geleidelijk van 8 in
1865 tot 194 in 1914.
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landsch kapitaal, meestal op speculatieve gronden. Het resultaat was gemiddeld niet
ongunstig1, maar de exploitatie van Nederlandsche bronnen, zoals nijverheid,
scheepvaart, petroleum en Nederlandsch-Indische landbouwbedrijven, kwam wel
wat laat aan de beurt.2 Intusschen brandde ik sedert jaren van verlangen de wereld
te zien. Het leven thuis begon mij danig te vervelen; met Alex had ik in die jaren
nog weinig gemeen, mijn jongere broeders en zusters waren kinderen, en er was niet
veel wat mij aan de ouderlijke woning bond. Het uitgaan in de Amsterdamsche
wereld, bovendien moeilijk vereenigbaar met mijn drukke kantoorleven, trok mij
niet; ik vond de menschen stijf en bekrompen en mijzelf niet op mijn gemak op de
vervelende diners en danspartijen.3 Mijn ouders hadden mij op een mooien
Zondagmiddag langs de huizen gereden waar zij visites maakten, om mij bij de
deftigheden van Amsterdam te presenteeren. Niemand gaf thuis, doch eenige
invitatieformulieren voor stijve diners volgden. Welke jongelui van mijn leeftijd in
dat uitgaan genoegen schepten, weet ik niet. Ik herinner mij niet, op die diners iemand
van mijn jaren ontmoet te hebben; sommigen hielden van dansen, doch veel bals
werden er niet gegeven, en zoo zal het high life te Amsterdam van die dagen niet
alleen voor mij een abominatie geweest zijn.

1

2
3

Het gemiddeld rendement wordt geschat op rond 5% voor de periode 1869-1921, in dalende
lijn van 7% tot 4%. Winsten en verliezen uit speculatie onttrekken zich aan de waarneming.
Bosch, Beleggingen, 123-141, 153, 543-569.
Dat er een en ander (veel!) tot stand kwam, is al uit noot 1, p. 67 en 2, p. 68 gebleken. Het
oordeel van Heldring stemt overeen met de algemene opvatting in de literatuur.
Dat Wally Moes (1856-1918) van de diners en soirees van burgemeester van Tienhoven
(1841-1914), die van 1880-1891 burgemeester van Amsterdam was, met nadruk vermeldt,
dat ieder spoor van ceremoniële stijfheid en deftigheid ontbrak, is uiteraard veelzeggend.
Vgl. Moes, Ongeduld, p. 120.
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Naar West-Indië
Verheugd was ik, toen Papaa mij in het voorjaar van 1892 opeens verraste met het
voorstel, mij een reis naar West-Indië te laten maken.1 Hij vond, dat ik in de leerschool
van Briegleb genoeg kennis opgedaan had om eenige jaren in Engeland te gaan
werken, maar hij achtte het nuttig, dat ik voordien in Suriname eens zijn
cacaoplantage2 ging bezichtigen en, om den toestand daar te kunnen vergelijken met
de cultures elders, vooraf de Antillen en Venezuela zou bezoeken. Dat was aan geen
doovemansooren gepreekt, en daar cacao maar op enkele plaatsen in de West groeit
en rietsuiker er veel algemeener voorkomt - een gewas hetwelk ook op Java van
groote beteekenis isb, dat ik later hoopte te bezoeken - was het niet moeilijk verlof
te krijgen de reis naar Cuba, Porto-Rico en de kleinere Antillen uit te breiden.
Zoodoende zou ook Curaçao, Nederlandsche kolonie, bezocht worden. Ik vond mijn
vriend Van de Werk bereid mij te vergezellen.c
In de eerste dagen van November 1892, na ons eenige dagen te Parijs opgehouden
te hebben, mijn eerste bezoek aan de lichtstad, die ik later vele dozijnen malen zou
bezoeken en waar ik mijn vrouw3 zou vinden, scheepten wij ons te St. Nazaire aan
boord van de ‘France’, vroeger een Nederlandsch schip, met bestemming naar Port
of Spain, Trinidad, in. De boot deed eerst de Fransche Antillen Guadeloupe en
Martinique aan en had dus veel Fransche onderdanen, blanken en gekleurden, aan
boord, waaronder eenige Corsicanen, die een belangrijke kolonie op Trinidad en in
het Oosten van Venezuela vormden en voorts talrijke Venezuelanen en andere
Zuid-Amerikanen van de Noordkust van het Continent; geen Engelschen of
Duitschers, die het reizen onder nationale vlag verkozen. De zeereis was niet
geriefelijk vergeleken bij de reizen die ikd later met de

a Later gewijzigd in: ‘mijn vader’.
1 Een uitgebreid verslag van deze reis (getypt 163 blz.) door Heldring in Collectie-Heldring,
Rijksarchief, Den Haag.
2 Vgl. over de plantage ‘Berlijn’ ook hier p. 101. In zijn reisverslag (vgl. noot 1) geeft Heldring
een lijst van cacaoplantages; daaruit blijkt dat ‘Berlijn’ aan de Commewijne ligt; eigenaar:
Heldring, directeur: Bender; opmerking: lange tijd verwaarloosd en heeft daaronder geleden;
tegenwoordig beheer goed. Meermalen bezocht.
b Later gewijzigd in: ‘was’.
c Deze zinsnede toegevoegd.
3 Vgl. noot 2, p. 26.
d Gewijzigd in: ‘ik’.
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passagiersschepen van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij na
1919 kon ondernemen1; de groote kajuit was in de lengte van het achterschip, dat bij
hooge zee bedenkelijk stampte, aangebracht; de hutten kwamen er ook op uit en
ventileerden er al hun luchtjes en zeeziek-gekerm. Maar men was in die dagen niet
verwend, en de overtocht, waarmede ± 14 dagen gemoeid waren, was in een oogwenk
achter den rug. De schoone, groene eilanden, die de Caraïbische Zee als een gordel
afsluiten met hun bergen en tropische plantenweelde en levendige zwarte bevolking,
waren een openbaring voor ons. We bezochten ze bijna alle, alleen de zeer kleine en
Jamaica niet. Ook Venezuela op den vasten wal en Curaçao, dat in een droge zone
ligt en daarom met zijn armelijken plantengroei een contrast met de bovenwindsche
oplevert. Cuba, de suikerrivaal van Java, heeft ook weinig bosch: het is één groene
vlakte van riet- of tabaksvelden. Het varen op de zwoele wateren van de West-Indische
zee, het aandoen van een ander eiland elken dag evenaart bijna het zwerven in de
Molukken. Het zijn allebei de hemelsstreken waarnaar mijn hart terugverlangt.2 Acht
maanden duurde die eerste groote reis in mijn leven.3
Buiten het kader viel Caracas, de coquette hoofdstad van Venezuela, op een
hoogvlakte in de bergen gelegen, een oud Spaansch stadje, met een plaza met militaire
muziek op Zondag en Donderdag, donkere oogen, wit gepoederde gezichten en
zwarte mantilla's. We verkeerden in de diplomatieke wereld, ik weet niet, door welke
introductie. Een Nederlandsch gezantschap ontbrak, maar de Fransche gezant, de
Montclair, een aristocratische grijsaard, was de gastvrijheid zelve. Een even
aristocratische Engelsman, Sir Vincent Barrington, die het land met een financieele
missie bezocht, nam ons op zijn uitstapjes mede, en evenveel vriendelijkheid
ondervonden wij van de Duitsche heren Alfred Blohm en Krohn van het huis Blohm
& Co.4 Kerstmis en Nieuwjaar vierden we op Curaçao. Alle deuren staan dan open
en men danst waar men wil.

1

2
3
4

In deze jaren voer de K.N.S.M. nog niet op West-Indië. Pas in 1912 krijgt de maatschappij
door de fusie met de Kon. West-Indische Maildienst vaste voet in het westelijk halfrond.
Vgl. Knap, Koopvaart, p. 95, 104. Uit de commissarissennotulen der K.N.S.M. blijkt overigens
dat het mogelijk was als passagier der K.W.I.M. de bedoelde reis te maken.
Bezoek aan Ned. Oost-Indië maart 1897-maart 1899.
Vertrek begin november 1892, terugkomst juni 1893.
Een stichting van Georg Blohm (1801-1878). Vgl. Neue Deutsche Biographie, p. 312.
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Het is een curieuse plaats: Willemstad. Echt Hollandsch van aanzien, sterk vernegerd
van karakter, waarvan het Papiamento de levendigste uiting is. Destijds vegeteerde
het eiland van wat smokkelhandel op Venezuela.1 Zijn prachtige natuurlijke haven,
de St. Anna Baai, en het Schottegat lagen bijkans verlaten, spaarzaam aangedaan
door de West-Indische mail en enkele andere lijnen.2
Na de ronde der Antillen gedaan te hebben, bezochten we Britsch-Guiana en
Suriname, het eerste slechts oppervlakkig. We waren er in gezelschap van een
toevalligen reismakker - Mr. Frith van Bermuda - en wija ontmoetten er het mooiste
meisje van de wereld, Miss Richter, never to meet again.3 Aan Suriname, vermakelijke
en ongelukkige kolonie4, besteedden we zes weken, net voldoende, om alle bewoonde
plaatsen - Nickerie en Coronie5 incluis, - suiker- en cacaoplantages, boschnegers en
indianenkampen en een goudmijn te bezoeken. De gouverneur, de heer Van Asch
van Wijck, was charmant, en hartelijk was de ontvangst op Mariënburg6, de groote

1

Het was nog niet de tijd van de aardolie-industrie op Curaçao; deze ving in 1918 aan. Door
decreet van president Guzman van 1881 was aan Curaçao als stapelplaats van de Venezolaanse
invoerhandel een vernietigende slag toegebracht. Vgl. (zonder schrijversnaam) Antillen, en
Loohuis, Aardolieindustrie, p. 267, 326.
2 Rond 1892 werd Curaçao voornamelijk aangedaan door de schepen der Kon. West-Indische
Maildienst, de Liverpool Western and Spanish-American Steam Packet Comp. Vgl.
Gedenkboek Ned.-Cur., p. 268.
a Oorspronkelijk: ‘ik’.
3 Moet zijn mrs. Richter. Veel later, in 1922 zou Heldring mrs. Richter zijdelings nog eens
ontmoeten.
4 Dit ‘ongelukkige’ maakt Heldring in het hiernavolgende duidelijk; het vermakelijke kan
duiden op de eigenaardige zeden en gewoonten der koloniale kleinsteedse samenleving; in
tegenstelling tot Nederland hadden klasse- en standsbegrippen een geringe invloed op het
sociaal verkeer in Suriname; de gemoedelijkheid in de sociale omgang moet de jonge Heldring
wel getroffen hebben. In de jaren dat Heldring zijn reis maakt, kwam men de namen van
Suriname en Curaçao alleen tegen in de Staten-Generaal bij de aanneming van de koloniale
begrotingen zonder hoofdelijke stemming. Vgl. Wesenhagen, Suriname, p. 6; De Gaay
Fortman, Vooruitgang, p. 113; Van Lier, Samenleving, p. 264, 273.
5 Coronie, het meer westelijk, aan de zee grenzende district; Nickerie, grenzend aan
Brits-Guyana.
6 Op instigatie van de regering richtte de Ned. Handel-Mij. zich, na de slavenemancipatie, op
Suriname. Toentertijd deden de hoge kosten van het aantrekken van arbeidskrachten van
buiten de plantages snel achteruitgaan. Ten behoeve van de grote landbouw stelde de N.H.M.
in 1866 een agent aan, die in 1867 een kleine suikerplantage ‘Resolutie’ kocht. Door de
verarming van de bodem en de suikercrisis moest deze echter in 1884 gesloten en in 1886
verkocht worden.
‘Mariënburg’, de suikerplantage, in 1880 door de N.H.M. aangekocht, kreeg in 1882 een
centrale suikerfabriek, die in hoofdzaak het gewas van omliggende, aan derden toebehorend,
gewas verwerkte. Spoedig ging men over tot rietverbouw in eigen beheer op eigen grond.
Een beschrijving van de plantage in 1898, toen er 3000 arbeiders werkten, vindt men bij
A.H. Pareau, Onze West, p. 160. Vóór de Tweede Wereldoorlog was de produktie 15.000
ton suiker, in 1963 9000 ton. Omdat ‘Mariënburg’ als enig cultuurbedrijf niet meer paste in
de huidige bankorganisatie, werd de onderneming per ultimo 1963 verkocht aan de N.V.
Rubber Cultuur Maatschappij ‘Amsterdam’. Vgl. Niermeyer, Cultuurbelangen, p. 7. Vgl.
ook aldaar p. 5.
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suikeronderneming der Nederlandsche Handel-Maatschappij, waar de agent Van
Geijt en zijn vrouw onze gastheeren waren, hartelijkheid overal waar we kwamen
ondanks het onderling getwist der blanken, kleurlingen en joden, waardoor Suriname
gekenmerkt werd en wordt. Ik kwam er eenige jaren later terug en bleef mijn leven
lang in aanraking met de Kolonie. Er is niets veranderd. Alles mislukt er, gedeeltelijk
als gevolg van den betweterigen aard der bevolking, maar voornamelijk wegens de
afzijdige ligging buiten de groote scheepvaartroute, de hooge arbeidsloonena, het
protectionisme van de groote natuurlijke afzetgebieden en de niet al te besten bodem.1

a Vanaf ‘Er is niets veranderd’ .... tot ‘arbeidsloonen’ doorgestreept.
1 Als plantagekolonie was Suriname afhankelijk van markten overzee. Het grootste deel van
de export bestond uit suiker en haar bijprodukten, echter in dalende lijn, nl. 1863-1873 ±
80% van de totale uitvoerwaarde, 1873-1883 50%, 1883-1920 20 à 30%, 1939 5,7%.
Oorzaken: concurrentie bietsuiker, opening Suezkanaal (1869), waardoor het Verre Oosten
geografisch gunstiger kwam te liggen; beschermende rechten van potiëntele afnemers; dalende
suikerprijzen; het hogere levenspeil, de dure aanvoer van overzee van arbeidskrachten en
het achterwege blijven van technische verbeteringen door gebrek aan kapitaal. In 1860 87
suikerplantages, rond 1900 7, waarvan in 1940 nog 2 in bedrijf, waaronder Mariënburg van
de Ned. Handel-Mij. Vóór 1880 gaf de suiker Suriname een zekere economische stabiliteit;
daarna vermocht noch de koffie, de cacao, de balata of het goud die te verschaffen, als gevolg
van ziektes in de cultures (koffie en cacao), ongunstige markt (balata) en uitputting van het
winningsgebied (goud). Sinds 1936 neemt de bauxiet (vgl. ook noot 2, p. 74) de plaats van
suiker in, zonder dat dit echter op zichzelf gezonde economische verhoudingen kan scheppen.
Men heeft het sinds het begin van deze eeuw meer gezocht in de kleine landbouw. De
industrialisatie richt zich op de vestiging van kleine industrieën en enige grotere; het
Planbureau Suriname (1951) ontwierp een Tienjarenplan voor de ontwikkeling van het land.
In de tweede wereldoorlog ontwikkelden de houtwinning en -verwerking zich. Vgl. Van
Lier, Samenleving, vlg. Panday, Agriculture, p. 131 vlg.
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Maar in die jaren zag ik dit anders in. Ik dacht dat er van dat schijnbaar rijke land
wel wat te maken zou zijn, mits men het maar flink aanpakte. Het waren
jeugddroomen. Na den slaventijd1 toen arbeid niets kostte, is er geen succes meer
geboekt, behalve in de bauxietontginning2 door de Aluminium Trust3, die een welkome
royalty in de Koloniale Kas stort, maar overigens vrijwel buiten de economie van
Suriname en zijn moederland staat. Wat mij echter het meest hinderde, was de totale
onbekendheid van dat binnenland. Het was mij gegeven eenige jaren later krachtig
aan de openlegging ervan door de uitzending van wetenschappelijke expedities mede
te werken.4
Op een warmen Junidag van 1893 - de thermometer wees 93o Fahrenheit in de
schaduw aan - stonden wij weer op de Place de la Concorde, niet overmatig gelukkig
huiswaarts te keeren.a

1
2

Na 1863 derhalve.
Bauxiet, o.a. grondstof voor de vervaardiging van aluminium, wordt gewonnen bij Moengo,
Onverdacht en Paranam in het noordoostelijk deel van Suriname.
3 Bedoeld is de Aluminium Company of America, in 1907 voortgekomen uit de Pittsburgh
Reduction Company; de A.C.A. stichtte in 1916 een dochtermaatschappij, de Surinaamse
Bauxiet Maatschappij N.V., een zuiver Amerikaanse onderneming, die de produktie geleidelijk
op gang bracht. Na de tweede wereldoorlog kreeg de Ned. Billiton Mij. een belangrijk
winningsgebied. De Munninck, Ertsland, p. 59 vlg.
4 Vgl. hier p. 155 vlg. De expedities waren: 1897 de Corantijn- en Boven-Nickerie-expeditie
o.l.v. dr. H. van Capelle; 1901 de Coppename-expeditie o.l.v. majoor L.A. Bakhuis; 1902-1903
de Saramacca-expeditie o.l.v.A.J. van Stockum; 1903-1904 de Gonini-expeditie o.l.v.A.
Franssen van Herderschee; 1908 de Suriname-expeditie; 1910-1911 de Corantijn-expeditie
o.l.v.J. Eilerts de Haan en 1917 de Toemoek-Hoemoek expeditie o.l.v. De Goeje. Heldring
had veel bemoeiing met de uitzending van de expeditie-Bakhuis in 1901. Vgl. Wolff,
Overzicht, p. 73; Muller, Heldring.
a Einde eerste cahier.
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Londen. Mijn tweede groote reisa
Eenige weken bleef ik thuis en toen werd het tijd werk te vinden. Ik kreeg de noodige
introductiebrieven en vertrok daarmede gewapend naar Londen, dat, naar het oordeel
van mijn vader, de beste leerschool voor den handelsman was.
Het was op een mooien Zondagmorgen in Juli 1893, dat de trein, na mij langen
tijd door een oneindige huizenzee gerold te hebben, St. Paul's Station binnenstoomde
en ik daar op een uitgestorven perron uitstapte. De eenig aanwezige kruier ontfermde
zich over mijn koffer en zette hem beneden aan den uitgang van het station neer, aan
mij het verdere vervoer overlatende. De straat waarop ik beland was, bleek al even
leeg, en het duurde geruimen tijd, voordat een huurrijtuig voorbijkwam, dat ik kon
aanroepen. Gelukkig was het beschikbaar en kon het mij en mijn bagage naar het
logies brengen dat mij door Oom Just1, die in vroeger jaren in Londen gewoond had,
aanbevolen was, een zoogenaamd ‘private hotel’ in Norfolkstreet, een zijstraat die
van Fleetstreet naar de Embankment afdaalt, een stille straat, waaraan het geweldige
Oost-Westverkeer in Fleet-Street voorbij dreunt. Thans zijn in die straten geen
woonhuizen meer; zij zijn door kantoorgebouwen vervangen. Het hotel was klein,
goedkoop en niet erg zindelijk, maar centraal gelegen en geschikt om van daaruit
naar een betrekking en een definitieve woning om te zien. In de smalle eetkamer
deed ik mij voor het eerst aan een hartig Engelsch ontbijt te goed, gezeten tegenover
een zwijgzamen inboorling, die in de Daily Telegraph verdiept was.
In de loop van den morgen kwam John van der Waarden, die bij Stoop & Co2 op
kantoor was en te Brixton (Zuid Londen) in een boardinghouse woonde, mij afhalen,
om mij verdere indrukken van Londen bij te brengen. De betrekkelijke leegheid der
straten, verlaten als zij in het vroege uur waren, trof mij opnieuw. Alle winkels en
bars waren gesloten. Kerkgangers, in deze zakenwijkb weinigen in getal, waren de
eenige voetgangers, de hoeven der omnibuspaarden klotsten met duidelijken klank
op het houtplaveisel, niet zooals op weekdagen, wanneer de enkele geluiden zich
verliezen in het rumoer

a Titel later gewijzigd in: ‘Mijn Londense tijd. Mijn eerste reis naar de Verenigde Staten en
mijn tweede reis naar Venezuela en ‘West-Indië’.
1 Justinus Jacob Leonard Heldring (1848-1911). Vgl. noot 3, p. 35.
2 De bank Stoop & Co.
b Oorspronkelijk: ‘businessbuurt’.
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van vele andere voertuigen en duizenden haastige mensen en paarden. Het was
Londen op zijn Zondags, dat men vervelend noemt, maar dat mij, ondanks zijn rust,
aantrok in zijn onmetelijkheid en slapende kracht.a Later, toen ik er beter den weg
wist, boden de onmiddellijke en de iets verder gelegen omstreken, die in alle
richtingen mooi zijn, de gelegenheid voor heerlijke wandelingen op Zondag of
roeitochten op de Theems. Vervelend waren daarentegenb de enkele week-endparties
op buitens, waartoe ik uitgenodigd werd.
John bracht mij dien dag ook naar Piccadilly en Hydepark, waar ‘Church Parade’,
ijdelheid der Forsytes1, in vollen gang was, en naar bekende parken en bekende
straten. Ik geloof, dat hij mij ook naar de Hollandsche club in Regent Street 22, boven
Elkington, voerde, waar ik gedurende mijn verder verblijf te Londen veel prettige
uren sleet, maar de eerste indruk was niet aanmoedigend: er zat slechts één eenzame
Hollandsche provinciaal oude klare aan het venster te sippenc en slaperig naar het
intusschen ietwat opgeleefde verkeer te turen.
Van Norfolk Street uit richtten zich dan mijn schreden dagelijks naar de City, om
daar mijn diensten aan te bieden, maar men had ze niet van noode, ofschoon men
mij overal vriendelijk ontving.d Na eenige weken trap-op trap-af ruimden mij de
groote merchant bankers Fred Huth & Co2 een plaatsje in als correspondent in de
Duitsche bankafdeeling, voornamelijk om de Ned.-Handel-Mij., met wie zij in relatie
stonden, een genoegen te doen. Ofschoon ik het er niet druk had, heb ik aan mijn
leertijd daar te danken, dat ik een goed inzicht van de beteekenis van Londen als de
grootee credietmarkt der wereld opdeed. Alle groote importen in Europa en Amerika
uit andere werelddeelen werden door huizen als Fred Huth & Co, die

a Laatste drie woorden geschrapt.
b Oorspronkelijk: ‘slechts’.
1 Naar John Galsworthy, The Forsyte Saga (1906-1921); de Forsytes als het type van de
welgestelde Engelse zakenman, voortgesproten uit de ‘upper middle class’.
c Oorspronkelijk: ‘drinken’.
d Heldring heeft dit begin van dit hoofdstuk ‘Londen, Mijn tweede groote reis’ in later jaren
her- of overgeschreven op losse vellen; de oorspronkelijke versie is uit het schrift verwijderd.
2 Over Frederick Huth & Co. Vgl. Gregory, Bank, p. 43, 44: ‘the eminent firm of Frederik
Huth & Co’. Over de activiteit van Huth & Co., vgl. Hidy, House of Baring. Vgl. nog Rogge,
Handelshuis, p. 221, 232.
e ‘Groote’ geschrapt.
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hun relaties in de overzeese productielandena hadden, gefinancierd. Het personeel
was ongeveer 140 man sterk, over ettelijke afdeelingen verspreid. Ongeveer de helft
was Engelsch, de andere helft Duitsch, met een klein aantal Franschen en Spanjaarden
en één Arabier, die in dat met de gansche wereld handelende kantoor de
correspondentie in zijn eigen taal met Bagdad voerde. De senior partner der firma
was Mr. Meinertzhagen, die zijn Duitschen naam met een Engelschen gentlemanliness
en een Joodsch uiterlijk vereenigde. Een of twee heeren Huth vertoonden zich ook
nu en dan op kantoor, doch de eigenlijke drijvers der zaak waren de Duitscher Deneke
en Mr. Huth Jackson. Met den laatsten heb ik tot aan zijn overlijden na den oorlog
van 1914-19b, hoewel niet geregeld, contact gehouden. In 1914, tijdens dien oorlog,
toen ik herhaaldelijk te Londen was, om regelingen met de Engelsche regeering voor
het vervoer naar Nederland te treffen, bewees hij Nederland goede dienstenc door
zijn invloed als lid van de Privy Council1 en raadsman der regeering op commercieel
gebied, in door mij gewenschten zin uit te oefenen, voor zover ook vereenigbaar met
de belangen van zijn land.d
Ondanks het vele interessante dat ik bij Huth te zien kreeg, had ik er na enige tijd
genoeg vane, want ik had er te weinig te doen, en toen ik na zes maanden een
aanbieding van een Amsterdamsche firma2, W. Heybroek Jr. & Cof, kreeg haar
financieele belangen bij de firma R te Londeng (haar vertegenwoordigster of eigenlijk
haar filiaalh) te controleeren, aanvaardde ik dat aanbod met vreugde. H. was in die
dagen een der eerste huizen, zoo niet het eerste, in koffie te Amsterdam, dank zij den
rusteloozen ondernemingsgeest van den leider, den slimmen, niet al te scrupuleusen
Willem Heybroek.i

a
b
c
1

Oorspronkelijk: ‘alle landen’.
Oorspronkelijk: ‘tot op den huidigen dag’.
Oorspronkelijk: ‘mij een grooten’.
Een adviserend lichaam, vgl. hier p. 266, waarvan de leden (meer dan 200) ten dele ex officio
daarin zitting hebben, ten dele gekozen worden door de Koning.
d Oorspronkelijk: ‘waarbij Engeland ook wel voer’.
e Oorspronkelijk: ‘verveelde ik er mij’.
2 Fa. W. Heybroek Jr. & Co., later omgezet in N.V. Heybroek & Co's Handel Maatschappij.
f Deze naam doorgestreept.
g In handschrift: ‘H. Robertson’.
h Laatste vier woorden geschrapt.
i Later gewijzigd in: ‘van den chef’.
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Zijn omvangrijke zaken maakten een nauwe bekendheid met de Londensche markt
onontbeerlijk, vandaar zijn vestiging aldaar onder Robertson'sa naam, die een
polyglotte, sluwe Schot was, van goeden huize, flinkb, (doorgestreept), ietwat op den
maatschappelijken ladder gedaald ten gevolge van zijn verderfelijke speculatiezin
en zijn mésalliance met een ordinaire Italiaansche uit Triëst, waar hij lang gewoond
had. Zijn zwakheid op geldelijk gebied had Heybroekc aanleiding gegeven, naar een
betrouwbaren raadsman op dat terreind om te zien, voordat hij besloot hem met zijn
kapitaal te laten werkene, en zoo belandde ik bij dezen vriend, bij wien ik twee jaar
lang de positie van dwarskijker en tevens rechterhand vervulde. Wij hadden een klein
kantoortje in Eastcheap, later een grooter kantoor in Mincing Lane, nadat Robertson
zich, met goedkeuring van Heybroek, met een Mr. Muirf, die bemiddeld was,
geassociëerd had. Muir was een man van ongeveer 50 jaar, tip-top gentleman, zonder
verstand van zaken, van wien ik nooit begrepen heb, wat hem bewogen heeft die
associatie aan te gaan. Ik herinner mij niet of Muir nog in de firma was, toen ik haar
verliet (de man kwam zoo zelden op kantoor, dat hij weinig indruk maakte), maar
voordeelig zal de combinatie niet voor hem geweest zijn, want Robertson dobbelde
altijd dom. Zijn zaken voor Heybroek werden correct gedreven, maar zijn
koffie-politiek leek mij niet steeds de juiste.g Dit en het feit, dat de kosten voor een
firma, die een betrekkelijk geringe clientèle op het vasteland had, hoog waren,
maakten de onderneming tot een geenszins lucratieve voor Heybroek. Of hij haar
vóór zijn eigen débacle, die omstreeks 1898/9 plaats vondh, opgaf, weet ik niet; hij
hield haar in elk geval na mijn vertrek in 1895 gaande, hetzij wegens indirecte
voordeelen, hetzij uit grootdoenerij.i
Robertson en ik konden het vrij goed samen vinden, ofschoon ik

a
b
c
d
e
f
g

Later gewijzigd in: ‘R.’
Laatste vier woorden geschrapt.
Later gewijzigd in: ‘zijn chef’.
Oorspronkelijk: ‘financieelen steun’.
Deze tussenzin geschrapt.
Gewijzigd in: Mr. M.
Oorspronkelijk: ‘hij verkocht telkens koffie, die hij mooi vond, doch waarvan de afzet moeilijk
ging’.
h Oorspronkelijk ‘moeilijkheden, die omstreeks 1898/9 tot een crisis culmineerden ....’
i Vanaf ‘hetzij’ .... tot grootdoenerij, geschrapt.
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niet van hem hield en hem nooit heelemaal vertrouwde. Ik leerde van hem niet veel
anders dan kennis van het artikel koffie en wata Engelsch, dat ik in Mincing Lane,
waar de zaken veelal op straat gedaan worden, den ganschen dag sprak. Op kantoor
was de voornaamste correspondentie ook in die taal. Ware het niet, dat ik reeds in
die jaren met vlijt Engelscheb tijdschriften op economisch gebied, als ‘The Economist’
en ‘The Statist’, las, dan zou ik onder Robertson's leiding mijn blik op zakengebied
niet sterk verruimd hebben, doch voor mijn kijk op den Engelschen handelsman
waren die jaren zeer nuttig. Ik heb toen met hem leeren omgaan en zijn vlotheid en
eerlijkheid leren apprecieeren. Hard werken deed hij gewoonlijk niet; short hours
was zijn eerste verlangen.
Het personeel op ons kantoortje bestond in den eersten tijd, behalve uit R. en mij,
uit een jongsten bediende in korte broek.c Later kwamen er enkele jongelui bijd,
waarvan ik mij een zekeren Hagen, een Duitschen jood uit Hamburg, en Groskamp,
den tegenwoordigen directeur der Amsterdamsche Superfosfaatfabriek, herinner.
Groskamp was eene kerel, geweldig onhandig en zwaartillend in zijn omgang met
menschen, overigens niet dom. Ook was een zekere Johan Wichers, die het nooit
verder dan bediende gebracht heeft, een tijdlang bij ons werkzaam.
Na de zorg voor een kantoor kwam die voor een andere woning aan de orde. John1
en ik besloten voor de verdere zomermaanden kamers in een buitenbuurt van Londen
te zoeken, en toen wij een der volgende Zondagen Chingford in Essex bezochten,
vonden wij het landschap daar in de omgeving van Epping Forest zoo mooi, dat we
er neerstreken. Karel van den Berg, de zoon van mr. N.P. (president der Nederlandsche
Bank), sloot zich bij ons aan, en heel genoegelijk woonden we tot in het najaar daar
op kamers in een huis, dicht bij het station gelegen en achter uitzicht op het bosch
gevende. Chingford was een plaatsje in wording van één straat aan den rand van
Epping Forest in het schoone, heuvelachtige land dat Londen aan vele zijden omgeeft.
De trein van Liverpool Street Station bracht er ons in 40 minuten heen, aan tallooze
kleine stations van het Eastend
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‘wat’: geschrapt.
‘Engelsche’: geschrapt.
Oorspronkelijk: ‘broekspijpen’.
De hierna volgende zinsnede gewijzigd in: ‘waaronder één Hollander’.
Volgende woord onleesbaar.
John van der Waarden.
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stoppende. Het publiek uit deze wijken stroomde op Zondag naar buiten en vulde
onze buurt meer dan ons lief was, maar dat was ook de eenige schaduwzijde van het
wonen daar. Men kon er heerlijk wandelen, tot Epping toe, op drie uur afstand, aan
de andere zijde van het woud. De oude dorpsherberg in dat dorpje onthaalde ons 's
Zondags menigmaal op zijn warme roastbeef en ‘pie’. Dikwijls bezochten ons
kennissen van John en Karel, die langer te Londen woonden en reeds andere
Hollanders ontmoet hadden, zooals Van Gulik en Hoeufft.1 De eerste was bij Stoop
werkzaam en de ander gewoonlijk nergens.a Hoeufft was een eerste grappenmaker
en is dat zijn geheele leven gebleven. Ik heb hem in Londen veel gezien, later uit het
oog verloren, doch eenige jaren geleden op Manpad bij mijn nichten Van Lennep
teruggezien.b Ook maakte ik destijds kennis metc Roosegaarde Bisschop, die toen te
Londen het bankwezen bestudeerde, waarover hij later zijn dissertatie schreef. Hij
behoorde tot de meest ontwikkelde van mijn kennissen te Londen, maar was wel
eens lang van stof en onaangenaam in het debat.d
Tegen den winter, toen het verblijf in het afgelegen Chingford veel bezwaren
meebracht, togen we naar de stad. John van der Waarden ging naar Holland terug,
waar hem een plaats bij Burdet en Druyvestein2 te Amsterdam wachtte, en Karel van
den Berg en ik, waarbij zich John Blijdenstein3 aansloot, namen kamers in Upper
Baker Street, niet ver van Marleybone Road en Regent's Park. We hadden het er heel
gezellig, ofschoon het een bezwaar was, dat de landlady, Mrs. Smith, aan onze tafel
dineerde. Dit was de voorwaarde, waarop de oude heer Blijdenstein, John Blijdensteins
vader, het samenwonen van John B., die weinig aanleg voor talen bezat en op het

1
a
b
c
d
2

3

Vermoedelijk Jhr. A.E. Hoeufft. Vgl. Gedenkboek Ned. Ver., p. 99.
Oorspronkelijk: ‘ik weet niet waar (of helemaal niet)’.
Vanaf ‘doch’ .... tot ‘gezien’ toegevoegd.
Oorspronkelijk: ‘herinner ik mij mijn kennismaking daar met ....’
De oorspronkelijke versie geschrapt ....
De fa. Burdet en Druyvesteyn te Amsterdam werd in de eerste helft of in het midden van de
vorige eeuw opgericht als commissionnairs in effecten. Firmanten waren na het intreden van
John van der Waarden de heren W.F.G. Druyvestein, D. Rahusen en John van der Waarden.
De firma ging kort na de Tweede Wereldoorlog een fusie aan met de fa. J.H. Roelofsz &
Zoon en trad enige jaren later in liquidatie. Mededeling van de heer G.H. Rahusen te
Amsterdam.
Een klasgenoot van de lagere school.
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kantoor van B.W. Blijdenstein & Co1 door Hollanders omgeven was, goedgevonden
had. Daar John evenwel zeer onregelmatig thuis at, betekende de maatregel
voornamelijk, dat Karel en ik tegenover de door ons niet gewenschte juffrouw kwamen
te zitten. Eenige maanden duurde het zoo, totdat papa Blijdenstein kwam opdagen,
bij ons at en vond, dat zijn zoon te weinig vorderingen in het Engelsch gemaakt had
en hem beval een boarding house te gaan betrekken waar geen landgenooten woonden.
Dit geschiedde, en John vestigde zich ergens bij Russell Square. Wij bleven elkaar
echter veel zien en onze vriendschap duurde tot 1951a, toen hij in Argentinië overleed.
In die vroege jaren was hij een onbezorgde, vroolijke Frans, die altijd veel meer geld
op kantoor opnam dan zijn vader hem toegekend had en zich door een afkeer van
het kantoorleven kenmerkte. Niemand zag in hem den voornaamsten man bij de
Twentsche Bank, die hij nu schijnt te worden (begin 1917) na het Londensche kantoor
ettelijke jaren met meer bekwaamheid en resultaat geleid te hebben dan een zijner
voorgangers het deed.b Karel en ik bleven die winter in Upper Baker Street wonen
en zagen veel kennissen op de Hollandsche club2, waarvan onze woning niet meer
dan een half uur loopen gelegen was. 's Zondags wandelden wij in de buurt van
Hampstead, dat met den trein in enkele minuten te bereiken was. Ook gingen we
vaak naar Wimbledon, waar Van Gulik en Hoeufft woonden.
In het voorjaar van 1894 trokken wij naar Richmond, waar we bij een Franschman
kamers huurden. Willem Huygens, zoon van den Amsterdamschen
scheepsbouwmeester3, voegde zich bij ons. De woning bleek evenwel zoo smerig en
zoo vol kakkerlakken te zijn, dat we na korten tijd een andere betrokken, aan de
Terrace Gardens gelegen; het huis heette ‘Tranmere’. Die zomer en de volgende, in
dezelfde woning doorgebracht, waren de heerlijkste in mijn jonge jaren. Nooit heb
ik het leven met zoo volle teugen ingeademdc als

1 B.W. Blijdenstein & Co., bankiers te Londen sinds 1858.
a Oorspronkelijk: ‘tot den huidigen dag’.
b Deze passage vanaf ‘Niemand’ .... geschrapt en vervangen door: ‘Niettemin werd hij later
partner en directeur der Twentsche Bank, die hij echter vroegtijdig weer verliet, om na vele
jaren van omzwerving over de gehele wereld een estancia in ‘Argentinië’ te kopen. Hij stierf
daar in 1951.
2 Hollandsche Club, officieel: de Nederlandsche Vereeniging te Londen, opgericht in 1873,
was gevestigd in 22 Regent Street, Piccadilly. Gedenkboek Ned. Ver., p. 17.
3 Willem Agathus Huygens.
c Gewijzigd in: ‘genoten’.
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toen. De ligging van ons huis op den heuvel, met het gezicht naar de overzijde van
de Theems en op de prachtige ‘Gardens’, die voor onze voeten naar het water
afdaalden, de nabijheid van het mooie en uitgestrekte Richmond Park, maar bovenal
de roeitochten op de onvergelijkelijke Theems, werkten samen om den tijd dien ik
daar doorbracht, tot een onvergetelijke te maken. We hadden een eigen wherry aan
het boothuis van Messum, en onze tochten strekten zich soms tot Oxford uit (vijf
dagen roeien) of wel we lieten de boot daarheen of naar een ander hoog aan de rivier
gelegen punt zenden en roeiden dan naar beneden. Voor zulke ondernemingen van
meer dan eenige dagen kozen we de Pinksterdagen of andere holidays, die in Engeland
gewoonlijk niet al te moeilijk te krijgen zijn. Heerlijk is het droomerig roeien op die
bijna overal mooie, soms idyllisch schoone rivier, het aanleggen aan de ouderwetsche
en veelal coquet met bloemen begroeide hotelletjes aan haar boorden. De ‘George
and the Lamb’ in Abingdon, ‘Ye Miller of Mansfield’ te Goring, de ‘French Horn’
bij Reading, de ‘Red Lion’ te Henley met zijn Marlborough room, de ‘Complete
Angler’ en de ‘Crown’ in het prachtige Great Marlow en nog zooveel andere, waar
we geregelde en welkome gasten waren, gaan bij mij boven de beste hotels die ik
later gekend heb. De zoogenaamde ‘upper reaches’ van de Theems, waar de menigte
van Zondagsmenschen niet doordringt, zijn het aantrekkelijksta; zoo bijv. het stuk
tusschen Goring en Reading, dat langs het mooie Pangbourne leidt, en dat tusschen
Henley en Maidenhead. En prachtig is ook het gezicht op Windsor Castleb en dat van
de ‘Star and Garter’ te Richmond op de diep daaronder kronkelende rivier. En moge
de stille bovenloop der rivier op den duur aantrekkelijker zijn; een eenig beeld geeft
ook het kleurige mouvement van de tallooze roeibootjes en punts, gevuld met slanke
mannen en mooie meisjes, in de buurt van Hampton Court en andere veel bezochte
plaatsen, daar waar ze zich bij de overvulde sluizen verzamelen, om hun beurt van
doorlaten af te wachten. Deze drukte op de rivier bereikt haar hoogtepuntc bij
gelegenheid van de roeiwedstrijden te Henley in de eerste week van Juli, wanneer
duizenden en duizenden er heen stromen en zoowel de boorden van de Theems als
zijn wateroppervlak vullen, een vroolijke en toch niet luidruchtige menigte. In die
jaren dongen herhaaldelijk

a Oorspronkelijk: ‘genotvolst, heerlijkst’.
b Gewijzigd in: ‘En wat is het gezicht op Windsor Castle niet mooi’.
c Oorspronkelijk: ‘culmineert’.
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Hollandsche studenten mede naar de Thames Cup en eenmaal wonnen zij haar. Ik
heb ook in later jaren nog vaak de Henleyweek bijgewoond, en nog steeds trekt mij
dat schouwspela aan.
In Richmond woonden, niet ver van ons vandaan aan de rivier, boven het boothuis
van Messum en met een ruim terras voor hun kamers, waar we dikwijls kwamen
praten, eenige andere Hollandsche vrienden, Mees (G.H.) en La Verge, die Londen
al een jaar of tien bewoonden. Karel van den Berg verliet ons in de zomer van '94
om naar Havre te gaan. Hij was een van die menschen waarmede men nooit kwesties
heeft, maar waarmede intieme vriendschap uitgesloten is. Hij miste alle
oorspronkelijkheid.b
Zijn plaats in onze vriendenkring werd door Driebeek ingenomen, een jeugdigen
Roomschenc Rotterdammer van buitengewoon geringe ontwikkeling, behalve in de
roeikunst. Daar mijn andere concubinaal Huygens zijn geestelijke evenknie was,
speet het me niet, dat we voor den winter een andere combinatie op touw zetten
konden. Met ons vijven vulden we het boardinghoused van Mr. en Mrs. Burchatt in
Alexandra Road Hampstead, de beste en braafste boardinghouse-keepers die de
wereld gekend heeft. Zij waren aan Mees uit vroegere ervaring bekend en zijn
aanbeveling bleek zeer gemotiveerd te zijn. Vooral Mrs. Burchatt was een lieve,
gedistingeerde vrouw, die onze tafel keurig presideerde; want, hoewel haar echtgenoot
zoogenaamd de honneurs waarnam, effaceerde hij zich terecht voor zijn meer
intelligente vrouw. Het is droevig te denken, dat dit goede mensch thans haar laatste
jaren in armoede en ziekte heeft moeten doorbrengen. Wij hielpen haar zooveel
mogelijk.
De vijf die het huis in Alexandra Road bevolkten, waren, behalve mijn persoon,
Mees, Van Gulik, Huygens en s'Jacob. Het was een zeer genoegelijke winter, die
van '94 op '95. Met s'Jacob bleven de banden van vriendschap tot den huidigen dag
bestaan.e Hij was in de

a Vanaf ‘en nog’ .... tot ‘aan’ later geschrapt.
b Deze passage vanaf ‘Hij was’ .... geschrapt en vervangen door: ‘Hij bracht het tot directeur
van de Javasche Bank en hield zich voorts met de grote theeonderneming Parakan Salak
onledig (in West-Java). Hij overleed in 1950.’
c ‘Roomschen’ later geschrapt.
d Vanaf ‘van buitengewoon’ .... tot ‘boardinghouse’ geschrapt en vervangen door: ‘en voor
de winter zetten we met z'n vijven een andere combinatie op touw, die het boardinghouse
.... vulde ....’
e Gewijzigd in: ‘tot zijn dood in 1941’.
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laatste 20 jaren van zijn leven aan de Nederlandse ambassade te Londen als
Handelsraad verbonden. Ik mag hem wel mijn besten vriend noemen, zich zelf altijd
gelijk, geestig en bekwaam. Hij woonde 19 jaren lang in China, waarheen hij in '97
vertrok. Hij overleed in 1941 in een Blitz-night te Londen. De andere vrienden van
toenmaals zag ik later minder vaak. Mees en Huygens nog wel bij latere bezoeken
aan Londen. Van Gulik huwde op 40 jarigen leeftijd een dochter van den likeurstoker
Moltzer1 en woont thans als rustend burger te Haarlem. Allena zijn thans overleden,
behalve de Beaufort.2 Mees werd omstreeks 1905 associé bij Stoop & Co, waarvoor
hij alle geschiktheid miste. Hij sukkelde veel met zijn gezondheid en stierf dit jaar.b
Huygens was weinig fortuinlijk in zaken en leefde tot zijn overlijden in 1940 in
Londen, door rijke bloedverwanten geholpen. In dien vroegen tijd ging ik ook veelc
om met Noud de Beaufort, hiervoor genoemd, den oudsten zoon van den burgemeester
van Woudenberg2, zeer intelligent, fijn besnaard, prettig in den omgang, voor wien
een groote toekomst in de Amsterdamsche zakenwereld weggelegd scheen.d Hij was
toen bij Baring3 op kantoor, woonte te Surbiton en kwam niet veel op de club,
waardoor ik hem in den beginne weinig zag. Langzamerhand werden we goede
vrienden en het heeft mij altijd zeer gespeten, dat hije niet naar Nederland teruggekeerd
is. In Engeland waren zijn vooruitzichten beperkt, in Amsterdam had hij op financieel
gebied een groote rol kunnen spelen. De schuld lag niet bij hem.f
Betrekkelijk weinig Engelsche vrienden had ik in die jaren. Tom Palmer, zoon
van een rijken stockbroker, die te Bushey woonde en met wien we met Paschen 1895
een heerlijken vierdaagschen rijtoer in zijn à la flêche bespannen buggy van Bushey
over Hampton Court,

1
a
2
b
c
2
d
3

Hendrika Christina Moltzer.
Deze zinsnede toegevoegd.
Johannes Bernardus de Beaufort (1847-1924).
Gewijzigd in: ‘in 1916’.
Gewijzigd: ‘In dien tijd begon ik ook veel om te gaan met ....’
Johannes Bernardus de Beaufort (1847-1924).
Toegevoegd: ‘Met mij de eenige overlevende van den Londenschen kring.’
Baring Brothers & Company, Limited, 8 Bishopsgate Street, London; het bekende bankhuis,
opgericht in de achttiende eeuw. Hidy, House of Baring.
e Van hieraf een en ander weggeknipt; wat volgt tot het einde van de alinea is een latere versie.
f Deze zinsnede geschrapt.
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Windsor, Great Marlow, High Wycombe, met zijn 17e eeuwse herberg, en Cheney
maakten, was de voornaamste.a Een korte vriendschap bestond ook tusschen mij en
Lenny Messel, eveneens den zoon van een stockbroker (een Duitscher), maar zelf
geheel Engelsch. Ik zag hem in het laatste van '95 veel te New York. De reden van
den betrekkelijk geringen omgang met Engelsche jongelui lag voornamelijk aan de
weinige Engelsche families met wie ik kennis maakte, de groote afstanden die men
steeds af te leggen had, en aan de groote vriendenschaar die ik al spoedig onder de
Hollanders in Londen opdeed. Papab had een oude vriendin, Mrs. Munro, die mij in
den beginne in haar kleine woning in Knightsbridge vrij geregeld ten eten vroeg. Zij
was vriendelijkc, maar oud en had niets dan oude heeren van het Engelsche,
onbereisde, bevooroordeelde type om zich heen. Society - op welke bescheiden voet
ook - kost te veel tijd, indien men die niet in de eigen buurt vindt, want te wonen in
Kensington en te gaan dineren in Croydon of Hampstead of St. John's Wood
beteekende uren in de underground en de ‘tube’ reizen - heen en terug. En dan, het
ontwikkelingspeil van de society is niet opwekkend: ‘Is not Antwerp in Hollandd?’
Al spoedig bleef ik weg. Een vriendelijke Duitscher, de Heer Roman (van Hayn
Roman & Co), die een mooi huis te Denmark Hill bewoonde, een relatie van Oom
Karel, noodigde mij eenige malen uit, zijn gezin was ook Duitsch, maar zooals het
gewoonlijk met in Engeland geboren kinderen van vreemde ouders gaat, het jongere
geslacht sprak liefst Engelsch. Ik herinner me, dat de oudste dochter een lief meisje
van 18 à 20 jaar was, maar toen de eerste winter aanbrak, bleek die attractie toch niet
groot genoeg, om de bezoeken aan Denmark Hill, dat van mijn woning in Baker
Street zeer ver verwijderd was, voort te zetten. De groote afstanden zijn trouwens
een ernstig beletsel voor het maken van bezoeken, het dineeren, het uitgaan in het
algemeen in Londen. Men is gemakkelijk 1½ uur kwijt met de reis alleen, wanneer
men zich van het Noorden der stad, waar wij woonden, naar een in een voorstad aan
de andere zijde der rivier gelegen huis begeeft en voor avondpartijen is men
genoodzaakt een kamer in een hotel in de buurt te nemen.e
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Gewijzigd in: ‘enige goede Engelse kennis’.
Gewijzigd in ‘mijn vader’.
Gewijzigd in: ‘deftig’.
Deze passage vanaf ‘Society’ is later toegevoegd.
Deze gehele alinea in het handschrift doorgestreept.
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Dan zijn er nog de week-end parties. Een ervan maakte ik mede bij den ouden
Czarnikow op zijn landgoed bij Dorking.a Het was een caricatuur, de oude heer - een
klein Duitsch joodje, die op allen en iedereen schold en het gezelschap vergastte op
allerlei verhalen in gebrekkig Engelsch, met tal van ‘damns’ doorspekt; de
echtgenooteb, een zeer gezette, onbeteekenende dame van hetzelfde ras en van weinig
cultuur, een sporting dochter van 20 jaar en een door het vele geld vroegtijdig
geblaseerde zoon van ongeveer denzelfden leeftijd vormden de familie. Eenige
Engelsche heeren en dames, die deden als of zij tot de upper ten behoorden en veel
whisky en champagne dronken, waren, nevens meine Wenigkeit, de gasten. Zaterdag
tegen 4 uur kwamen we aan, kregen thee, wandelden een weinig om het prachtig op
een heuvel gelegen huis, waarbij de gastheer elken tuinknecht die hij ontmoette, het
jak uitveegde, kleedden ons voor het diner, talked politics after dinner, deden den
volgenden Zondag heelemaal niets dan in verschillende toiletten veel te eten en waren
dolblij Maandag ochtend met den eersten trein naar de City te kunnen vertrekken.
Nog eens zoo'n partij, niet geheel zóó doodend, woonde ik eenige jaren later bij
Stoop op By Pleet bij. Zij werd genietbaar gemaaktc door de aanwezigheid van den
braven Tom Bienfait en zijn vrouw, Miep von Hemert, later Mevrouw Breitenstein,
doch ik was zoo gelukkig, overigens niet aan zulke gastvrijheid ten slachtoffer te
vallen.d
Van Oom John1 had ik introducties voor enkele Engelsche Sillems medegekregen:
voor Oscar2, die tal van zoons had en bij wien later Jérôme3 veel gastvrijheid
ondervond en pleizier had, doch dien ik misliep (ik trof hem maar eens op zijn kantoor
aan); voorts Herman James4, een slaperigen, ouden heer in Kensington Road, die een
matige belangstelling voor mij als representant van Hollandsche familie aan den dag
legde, en den gullen, charmanten Frederick5, die

a Oorspronkelijk: ‘Een weekend party woonde ik eens bij den ouden Czarnikow op zijn
landgoed bij Dorking bij.’
b Gewijzigd in: ‘echtgenote’.
c Gewijzigd in: ‘Er zat meer stijl in en de genietbaarheid werd verhoogd door ....’
d Vanaf ‘doch’ geschrapt.
1 Johann Gottlieb Sillem.
2 Oscar Hyde Sillem.
3 Dit was Heldrings jongere halfbroer Jérôme.
4 Herman James Sillem.
5 Frederick Sillem.
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alleenwonend weduwnaar was en mij alleraardigst ontving, doch bij één ontvangst
bleef het. Dat was, zoover ik mij thans herinner, mijn Engelsche ‘social life’. Ik heb
het daarmede over het algemeen niet gelukkig getroffen.a
Enkele gegoede Nederlanders gaven in die dagen ook nu en dan feesten, doch het
waren dikwijls ‘at homes’ in echt Engelschen stijl en dus danig vervelend, zoob die
bij Fred. Stoop en Van den Bergh (margarine) en den Nederlandschen gezant Van
Goltstein. Ik herinner mij een aardige danspartij bij den ouden heer Brink, die enkele
huizen van ons vandaan op de Terrace te Richmond woonde en wegens zijn koddige
fouten in het Engelsch een voortdurende aanleiding tot amusement was. Brink was
chef van B.W. Blijdenstein & Co te Londen. Ook de oude heer Blijdenstein zag ik
in mijn Londenschen tijd nog al eensc, als hij over was, om het Londensche kantoor
te inspecteeren. Hij was zeker geen beminnelijk man, maar de eigenschappen die
mij het meeste troffen, waren zijn groote intelligentie en zijn schuwheid in gezelschap.
Als bijzonderheid vertelde men van hem, dat hij zes partijen schaak tegelijk kon
spelen.
Voorzitter van de Hollandsche club - of Nederlandsche Vereeniging, zooals zij
officieel heet - was toen reeds, hij is het nu nogd - de heer F.C. Stoop, die zich veel
moeite voor haar bloei gaf. Stoop was een knap zakenman, ook niet zeer populaire,
maar populariteit zou een wonder in de Nederlandsche samenleving te Londen
geweest zijn, waar men elkaar veel critiseerde en in het haar zat.
De Nederlandsche gezant Van Goltstein was eerevoorzitter, doch vertoonde zich
nooitf op de club. Hij was geen diplomaat van beroepg en voelde zich te Londen, zoo
werd gezegd, maar half thuis.
Iemand onder de Nederlanders te Londen die veel en gaarne van zich deed spreken,
was een heer Rozenraadh, een in Nederland niet zeer gegoûteerde bankier, die nu en
dan op de club gezwollen voor-

a Vanaf: ‘Ik heb ....’ geschrapt.
b Vanaf hier tot einde van de zin geschrapt.
c Gewijzigd in: ‘Ik zeide reeds dat ik de vader van John Blijdenstein een enkele maal in Londen
ontmoette.’
d Vanaf ‘toen’ .... tot ‘nog’ doorgestreept.
e Oorspronkelijk: ‘een knap zakenman, die reeds op jeugdigen leeftijd een enorm fortuin
verdiend heeft en zich uit zijn kantoor terug trok ....’
f Gewijzigd in: ‘zelden’.
g Gewijzigd in: ‘oud-minister’.
h Oorspronkelijk: de belachelijke ijdele.
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drachten over economische onderwerpen hield, door de correspondenten der
Nederlandsche dagbladen in extenso overgebriefd, alsof het orakelspreuken waren.
Dan was er de Amsterdammera Goudsmit, lid der firma Stoop & Co, zeer
doordrongen van het gewicht van zijn persoonlijkheid en trots op het lidmaatschap
der Junior Constitutional Club, wat meebracht, dat hij tory was en bij Lord Salisbury
zwoer; de sympathieke Gerritsen, groothandelaar in boter, eieren en vleesch, die zich
nooit op den voorgrond drong en door iedereen wegens zijn eenvoud en degelijkheid
gerespecteerd werd. 's Zondags ontving hij ons menigmaal op zijn buitentje te
Loughton (niet ver van Chingford). Ten slotte Van den Bergh1, de margarinefabrikant,
toen eerst aan den vooravond van zijn onmetelijk fortuin, en de brave en ijverigeb
consul-generaal Maas; de vriendelijke dominé Adama van Scheltema, die des Zondags
in de leege, oude, gothische kerk in Austin Friars (in 1941 helaas door een bom
vernield)c preekte; Grein, de latere tooneelleider, (doorgestreept) nijdasserig en
onbetrouwbaar.d
Het Engelsche politieke leven, en vooral de edele en hooge figuur van Gladstone,
trokken mij aan en oefenden ook op de in het land wonende vreemdelingen invloed
uit;e ik leefde in de politiek mede. Ik rekende mij tot een zijner volgelingen, van de
Grand Old Man, en was het dus weinig eens met het overgroote deel der Londensche
zakenmenschen, dat conservatief was en is. Tot mijn spijt heb ik Gladstone nooit
hooren spreken. Eens kregen De Beaufort2 en ik een kaart voor het Parlement, doch
wij troffen een weinig belangwekkende zitting. Het waren anders de dagen van de
Home-Rule-Bill3, die de ‘grand Old Man’ op 84-jarigen leeftijd met jeugdig vuur
door

a Oorspronkelijk: ‘het Amsterdamsche joodje’.
1 Waarschijnlijk niet Jacob van den Bergh (1848-1934), die de leiding had van de Londense
afzet van margarine, maar zijn broer Henry (1851-1937), die de provincie voor zijn rekening
nam. Engeland was een hoogst belangrijk afzetgebied. Vgl. Gedenkboek Ned. Ver., p. 95 en
Wilson, Unilever, II, p. 29, 76.
b Geschrapt: ....
c Later toegevoegd.
d Later geschrapt.
e Oorspronkelijk: ‘interesseerde mij zeer en ik leefde er in mede’.
2 Arnoud Jan de Beaufort (Noud).
3 Home-Rule-Bill, in 1893 bij het Lagerhuis ingediend en ondanks heftige tegenstand
aangenomen, doch in het Hogerhuis met grote meerderheid verworpen, zou Ierland een
zekere autonomie bezorgen.
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het Lagerhuis sleepte, den strijd tegen het verouderde Hoogerhuis, waarvan hij de
afwijzende houding voorzag, als afscheidsgroet van zijn politiek leven aankondigende.
Eens zag ik hem, toen hij ter gelegenheid van het huwelijk van den Hertog van York,
den lateren George V, een gardenparty op Marlborough House verliet. Toejuichingen
zoowel als fluiten begroetten den ouden strijder, die, van zijn vrouw vergezeld, in
een open victoria wegreed.
Na den zomer van '95 weer te Richmond, ditmaal met Huygens en s'Jacob,
doorgebracht te hebben, betrokken we onze winterkwartieren weer in Alexandra
Road, doch ditmaal niet bij de Burchatts, die zich uit het boarding-house bedrijf, dat
huna geen rekening gelaten had, teruggetrokken hadden, doch bij een landlady van
het courante type, welke ondanks de oppositie van s'Jacob en mij aan onze tafel
toegelaten werd. De meerderheid - onze party bestond weer uit de vijf leden van het
vorige jaar - berouwde het besluit alras, want Mrs. Robertson bleek geen aanwinst
voor onze disch te zijn en veel scènes werden er afgespeeld, voordat zij bewogen
kon worden zich terug te trekken. Van dit alles woonde ik echter slechts het voorspel
bij, want onverwacht werd ik door Heybroek met een missie naar Noord-Amerika
en West-Indië belast, die in November '95 een einde aan mijn Londensch verblijf
maakte. Ik zou Londen met looden schoenen verlaten hebben, indien niet deze nieuwe
reis mij veel beloofde en ik had met Papa reeds dikwijls het plan besproken mij
blijvend te Londen, waar het leven mij veel beter dan dat te Amsterdam beviel, te
vestigen, doch hij ried het mij steeds af, wel wetende dat mijn weg in Nederland
gemakkelijker te maken zou zijn.1 Na dus naar Nederland overgestoken te zijn, om
de uitvoering van mijn opdracht te bespreken en afscheid van mijn familie te nemen
(ik was gedurende mijn Londenschen tijd herhaaldelijk korten tijd in Holland geweest,
o.a. in het najaar '94 voor een operatie, waarvoor ik veertien dagen in het
Burgerziekenhuis verpleegd werd), scheepte ik mij omstreeks half November '95 te
Liverpool op het Engelsche stoomschip ‘Lucania’ in, een van de twee nieuwe
zusterschepen der Cunard-lijn, welke den Oceaan in den allerkortsten tijd overstaken.
Daarmede verliet ik Engelandb na een twee-en-halfjarig verblijf. Zooals gezegd,
ik zou mijn leven liever daar dan elders gesleten heb-

a Oorspronkelijk: ‘hun vermoedelijk’.
1 Vgl. inleiding, p. 11.
b Deze gehele alinea is toegevoegd.
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ben. Men is er vrij. Er is geen kleinsteedsch geklets, en al denkt niet iedereen er breed
en is er veel insulaire geborneerdheid, in den omgang leeft men groot en
onverstoorbaar op eigen manier, onverschillig voor anderer oordeel. Heinrich Heine
noemt de Engelschen in 1828 een naar volk, Engeland een onverkwikkelijk land1
(hoe lieflijk is het in werkelijkheid!). De Engelschen zijn volgens hem stijf,
huisbakken, zelfzuchtig, eng, Engelsch. De oceaan zou hun eiland reeds lang
verzwolgen hebben, indien hij niet bang was, zijn maag ermede te bederven. Een
volk dat niets dan stikstof en verveling uitademt. En in zoo'n land, roept hij uit, heeft
in 1564 een Shakespeare het licht aanschouwd, Shakespeare, de grootste geest van
alle tijden! Dat moet een ander Engeland geweest zijn - merry England, vol
kleurenschittering, maskergrappen, diepzinnige dwaasheden, drang tot daden. Nu,
na twee eeuwen van rijkdom, is het verstard en versuft. Heine zou Heine niet zijn,
als hij niet nu en dan deze critiek vergat en groote qualiteiten van de Engelschen naar
voren bracht. De eigenlijke oorzaak van zijn antipathie is hun ungentlemanlike
behandeling van zijn god Napoleon. Voor Wellington heeft hij geen goed woord. Ik
houd van dit volk, dat een geweten heeft, al telt zijn geschiedenis menige leelijke
bladzijde.
De ‘Lucania’ liep meer dan 20 mijl, en na zes etmalen over een spiegelgladde zee
arriveerde ik te New York, verwelkomd door Noud de Beaufort, die sedert eenigen
tijd bij Baring, Magoun & Co werkzaam was en in een boardinghouse niet ver van
Fifth Avenue in de 30ste straat of daaromtrent zijn intrek genomen had. Ik stapte
daar ook af en genoot gedurende mijn verblijf in de Vereenigde Staten (dat zes weken
duurde) veel van zijn gezelschap. Was mijn oog in dien tijd critischer geweest, dan
zou New York met zijn eindelooze rechte straten, zijn gebrek aan architecturaal
schoon (wolkenkrabbers waren er nog niet)a en zijn ongegeneerd publiek mij
waarschijnlijk niet bekoord hebben. Doch ik had er veel te doen, vond de Amerikanen
als zakenmenschen prettig, ontmoette er enkele oude kennissen, die mij de avonduren
verkortten, en werd overstroomd met uitnoodigingen van nieuwe, Amerikaansche
kennissen.b
Mijn opdracht bestond in het verkoopen van Heybroek's koffie, waarvan ik mij
zoo goed mogelijk kweet, bijgestaan door Heybroek's

1 Englische Fragmente, IV, p. 143.
a De woorden tussen haakjes toegevoegd.
b De laatste twee woorden geschrapt.
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gullen agenta ter plaatse van het Amsterdamsche huis, James (Jimmy) Phyfe. De
tijden waren echter niet gunstig voor zulke zaken, want het was zeer stil in den handel
en overal hoorde men, dat de afzet niet vlotte. Ook op de effectenbeurs waren de
zaken slecht, en vele spoorwegaandeelen stonden op koersen die de nabijheid van
faillissement deden vermoeden en zeker niet den ongekenden bloei van 10 en 15 jaar
later.1 Met Jimmy Phyfe en zijn vriend Harry Banks, ook uit de koffiewereld, lunchten
we dikwijls bij Old Tom, een ouderwetsch chop-house down-town, nog uit den
Engelschen tijd dateerende. Toen ik in 1914, weer te New York zijnde, ernaar vroeg,
zeide men mij, dat dat overblijfsel uit oude tijden voor den bouw van skyscrapers
plaats had moeten maken. Ook lunchten we soms op een club die haar lokalen op de
17de verdieping had, met een prachtig uitzicht op de haven. De stijging daarheen in
een snellift (voor de tusschenliggende verdiepingen waren er langzame liften, die
overal stopten), was op zichzelf een amusement voor den Europeeschen nieuweling.
In 1939, toen ik nogmaals te New York vertoefde, waren al deze hoogtecijfers
kinderspel geworden.b
Zeer hartelijk werd ik ontvangen door Mr. Hawley, van het huis Carter, Hawley
& Co2, de agenten der Nederlandsche Handel-Maatschappij; een zeer aangenaam en
beschaafd man, behoorende tot de upper fourhundred, waarop hij zich, als onbedorven
New-Yorkerc, eenigermate liet voorstaan. Hij was weduwnaar en had twee aardige
dochters, waarvan één geëngageerd en de andere, 17 jaar oud, pas in de groote wereld
trad. We gingen een paar maal samen naar de comedie, in dien tijd den gebruikelijken
start van een invitatie voor ‘dinner’. Gezien het lage peil waarop het tooneel in
Amerika en de smaak der Amerikanend stond, vond ik deze wijze van avondbesteding
niet de aangenaamste. Ik was liever thuis blijven praten, doch daarvoor zijn de
Amerikanen van dien stand te uithuizig en te onge-

a Later gewijzigd in: ‘den agent’.
1 Heldring bezocht de V.S. in 1895-1896, juist toen de baisse van het begin der jaren '90 ten
einde liep. De periode van voorspoed die hierop volgde, zou tot 1907 duren. Vgl. Grane,
Economie Development, p. 448 vlg. Faulkner, History, p. 552 vlg.
b Deze zinsnede toegevoegd.
2 Carter Hawley & Co. te New York, in koffie. Vgl. Rogge, Handelshuis, p. 328.
c Oorspronkelijk: ‘Amerikaan’.
d Later doorgestreept: ‘en de smaak der Amerikanen’.
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durig. Deze Amerikaansche meisjes, van een type dat men veel ontmoet, levendig,
natuurlijk, zonder eenige verlegenheid, trokken mij anders wel aan, doch ik heb ze
later geheel uit het oog verloren en meen mij te herinneren dat, toen ik anderhalf jaar
later New York weer passeerde, de familie niet in de stad was. Zeer toevallig
ontmoette ik in 1913 te Meran een anderen New-Yorker uit dezelfde wereld, Horatio
Thawyer, die een vriend van Mr. Hawley bleek te zijn. Hij vertelde mij, dat deze tot
groote verwondering en droefenis van allen die hem kenden, aan den drank geraakt
was, echter daarvan genezen was, doch kort daarna stierf. Ook mij verbaasde het,
dit van dien vriendelijken wellevenden ouden man te hooren.a
Gedurende mijn verblijf te New York woonde ik het bachelors' dinner bij dat Henri
Wertheim (zoon van Wertheim-van Heukelom1), die zich gaarne Henry W. van
Heukelom noemde, en Otto Kahn, de latere, welbekende chef van Kuhn, Loeb &
Co2, ter gelegenheid van hun huwelijk met de beide dochters van den schatrijken
Elias Wolf gaven. Het was een uiterst kostbaarb diner in Holland House, toen het
beste hotel te New Yorkc, waarvan de prijs, zooals ons later onder geheimhouding
werd medegedeeld, 75 dollar per couvert bedroeg en waaraan de jeunesse dorée uit
de Israëlietische bankwereld vereenigd was. Lagard, Heidelbach3, Ickelheimer,
Ladenburg4, Thalmannd, zijn eenige namen die ik onthouden heb van de aanzittenden.
Henri Wertheim, een goedhartige, domme jongen, met een sterk ontwikkeld
snob-instinct, kon zich ten gevolge van dat huwelijk in al de weelde baden, die hij
liefhad. Zijn vrouw, een vriendelijk, klein jodinnetjee, stierf eenige jaren daarna en
liet

a In het origineel vanaf de voorlaatste zin geschrapt en vervangen door: ‘Hij vertelde mij, dat
deze overleden was.’
1 Henriëtte van Heukelom (1842-1926); was getrouwd met Karel Wertheim (1843-1884),
bankier te Amsterdam.
2 De bank Kuhn, Loeb & Co. te New York, in het midden der negentiende eeuw gesticht door
Abraham Kuhn en Solomon Loeb. Vgl. Lundberg, America's 60 Families, p. 13.
b ‘Uiterst kostbaar’ geschrapt.
c ‘toen het beste hotel te New York’ geschrapt.
3 Van het huis Heidelbach Ickelheimer & Co. te New York. Vgl. Rogge, Handelshuis, p. 351.
4 Van het bankhuis Ladenburg, Thalmann and Company. Vgl. Lundberg, America's 60 Families,
p. 34.
d Deze naam toegevoegd; i.p.v. Heidelbach stond tevoren Lagard.
e Later gewijzigd in: ‘meiske’.
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hem een legaat van een of twee millioen dollar, welk fortuin hij spoedig daarop
versterkte door een ander huwelijk, wederom met een rijke Israëlietische. In de dagen
toen ik hem te New York kende, woonde hij met Lenny Messel samen en verteerde
zeker veel meer dan zijn moeder kon goedvinden.a
Een der gasten aan het bedoelde diner was Daan Boissevain (zoon van G.M.
Boissevain), die toen te New York voor Adolph Boissevain & Co1 was. Hij was zeer
vriendelijk voor mij, doch toonde toen al eenige neiging tot misbruik van drank, dat
hem later zijn betrekking kostte. Hij woonde op de Calumet Club, waar ik o.a. kennis
maakte met een Mr. Buram, die zeide van Hollandsche afkomst te zijn (een groote
eer in het oog van den New-Yorker) en eigenlijk Van Buren te heten. Hij nam mij
op een avond mede naar de soirée van een Chicago'sche nouvelle-riche, Mrs. Yerkes,
die zich juist te New York gevestigd had en daar trachtte zich te lanceren. Zij
bewoonde een paleis op Fifth Avenue aan Central Park, vol kunstschatten, die zij
mij - welkom vreemdeling, want de New-Yorksche groote wereld bezocht haar nog
niet - met veel trots en weinig verstand toonde. In de picture gallery-in twee deelen
gesplitst, één voor moderne en één voor oude schilderijen - hing o.a. een Rembrandt,
een portret ‘for which my husband paid 100.000 dollar’, en het origineel van het
bekende stukje van Jan van Beers, een zeeofficier die een jonge dame op een steiger
naar beneden geleidt. Het marmeren trappenhuis was versierd met Romeinsche en
Grieksche reliëfs, uit Italië weggehaald; een voorzaal was behangen met tapisserieën
die aan Murat behoord hadden, en een klein vertrek bevatte de kostbaarste Japansche
kunstvoorwerpen, die een zendelingb voor den heer Yerkes gedurende een jaar verblijf
in Japan had kunnen bijeenbrengen. Kortom, het huis bevatte veel van wat voor geld
te krijgen is en imponeerde mij zeer.c Of werkelijk alles eersterangs kunst was, kan
ik niet zeggen, want in dien tijd was ik volslagen leek op dat gebied, doch toen Mr.
Yerkes voor eenige jaren stierf (na o.a. het ‘underground system’ in Londen
geëlectrificeerd te hebben), werden zijn kunstschatten ver-

a Geschrapt vanaf: ‘en verteerde’.
1 Adolph Boissevain & Co. (thans Pierson, Heldring en Pierson), bankiers te Amsterdam,
opgericht door Athanase Adolphe Henri Boissevain (1843-1921).
b Gewijzigd in: ‘afgevaardigde’.
c ‘En imponeerde mij zeer’ geschrapt.
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kocht en was de veiling een gebeurtenis op de kunstmarkt. Mrs. Yerkes ‘arriveerde’
mettertijd in society en haar bewegingen vonden in de Parijsche ‘New York Herald’
trouwe vermelding. Zij was een bijzonder mooie vrouw.
Na in drie weken mijn zaken afgedaan te hebben, ging ik voor Heybroeka op
tournée en bezocht, in gezelschap van De Beaufort, achtereenvolgens Philadelphia,
Baltimore, Washington, Chicago, Cleveland (Ohio), Buffalo, Montreal en Boston,
in al welke plaatsen ik slechts een of twee dagen bleef, gedwongen zijnde mijn reis
in zoo kort mogelijk bestek af te leggen. Deze Amerikaansche steden bevielen mij
matig, en vooral Chicago met zijn mengeling van houten krotten, wolkenkrabbers
en modderige straten stond mij niet aan. In Baltimore trof ik Jan van Hall aan,
getrouwd met Hester Boissevain (dochter van Charles), een vroegere bekendeb uit
Amsterdam; te Washington amuseerden wij ons met het aanschouwen van een
negerpubliek, op de galerijen van den schouwburg dien wij bezochten; te Chicago
bezocht ik Oom Jan1, die daar dokterde, nogal wat geld verdiende en het steeds weer
aan onbetrouwbarec vrienden verloor. Hij woonde buiten de stad in een, het in Amerika
gewone type, houten huis aan den oever van een kleine rivier, tezamen met Ottho2,
die toen de beginsymptonen van zijn geestesziekte vertoonde en zeer afgetrokken
en zwaarmoedig was, en Leo3, die voor veearts studeerde. Oom Jan was een innemend
man, helaas veel te zwak voor zich zelf en anderen. Tussen Buffalo en Montreal
hielden we ons eenige uren aan de bevroren Niagara-vallen op, het eenige imposante
natuurtafereel dat ik op mijn eerste reis in Amerika te zien kreeg, behalve den
onvergelijkelijken aanblik bij het binnenvaren van de haven van New York. Te
Montreal troffen wij Karel Boissevain aan (zoon van Jan B.), gehuwd met een
juffrouw De Vos. Hij leidde daar een fabriek.4 Montreal is de minst ‘Amerikaansche’
stad van alle steden die ik bezocht. Het had zijn eigen type, meer naar het Engelsche
neigende, en teekent zich ook daarom meer af, omdat het aan den indrukwekkenden
St. Lawrence stroom gelegen is. Zelfs het hoog gelegen, erg ouderwetsche Windsor
Hotel was volstrekt on-

a
b
1
c
2
3
4

‘Voor Heybroek’ geschrapt.
Gewijzigd in: ‘jeugdvriendin’.
Leonard Johannes Heldring (1846-1909).
Oorspronkelijk: ‘bedrieglijke’.
Ottho Gerhard Heldring (1871-1914). Vgl. noot 2, p. 46.
Leonard Johannes Heldring (geboren 1874). Vgl. noot 2, p. 46.
De Alaska Feather & Down Co. Vgl. Boissevain, Mijn leven, p. 53.
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Amerikaansch met zijn pluche meubels en gasverlichting. Ongelukkig was het naar
dooiweer, dat de besneeuwde straten tot slikpoelen maakte en verhinderde, dat we
iets te zien kregen van de ijsvermaken, waarvoor Montreal bekend is. Toen ik het in
1939, dus na 44 jaren, weer bezocht, vond ik het zeer veranderd, maar toch van een
meer Engelsch type dan de steden in de Staten, behalve Boston.a
Na mijn terugkomst bleef ik niet lang meer te New York. Het tweede deel mijner
opdracht moest uitgevoerd worden: het aanknoopen van betrekkingen voor de directe
verscheping van koffie naar Nederland aan de firma Heybroek, waarvoor ik de
koffie-produceerende eilanden in West-Indië en het vasteland van Zuid-Amerika
had te bereizen. Brazilië stond dus ook op het program, doch reeds bij mijn vertrek
had ik Heybroek erop gewezen, dat van een bezoek aan dat vanuit West-Indië niet
zo gemakkelijk te bereiken land, binnen het tijdsbestek dat mij gelaten was (zes
maanden), niets zou kunnen komen. Deze verwachting dan bleek juist te zijn, en
Brazilië werd niet bezocht.
In het begin van Januari 1896 scheepte ik mij op een klein stoombootje van de
Clare-lijn in, de eenige welke de verbinding tusschen New-York en de republiek San
Domingo onderhield. Het was diep beladen, en de zware stormen die men op dat
traject dikwijls bij Kaap Hatteras ontmoet, maakten den overtocht in het notedopje
niet aanlokkelijkb, doch alles liep goed af. We hadden twee of drie dagen ruw weer,
maar toen we Kaap Hatteras voorbij waren, bevonden we ons plotseling in spiegelglad
water, dat we tot aan onze aankomst, drie dagen later, te Puerto Plata, de voornaamste
haven aan de Noordkust der Republiek, behielden. Onderweg lagen we eenige uren
voor Grand Turk (van de Turks-Eilandengroep) stil, doch zoover buiten den wal, dat
het niet de moeite loonde het schip te verlaten. Als eenige medepassagier aan boord
van onze miniatuur oceaanstoomer had ik een New-Yorkschen bankier, Oppenheimer
genaamd, een man op leeftijd, zeer aangenaam in den omgang. Ik meen mij te
herinneren, dat hij naar San Domingo1 ging in verband met zaken der

a Vanaf: ‘Toen ik ....’ toegevoegd.
b Oorspronkelijk: ‘eenigszins bedenkelijk’.
1 De huidige Dominicaanse Republiek, het oostelijke deel van het eiland Hispaniola, ten oosten
van Cuba gelegen, waarvan het westelijk deel Haïti heet.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

96
San Domingo Improvement Company1, de Amerikaansche onderneming welke de
financiën van het weinig soliede gemeenebest controleerde, onder de plaatselijke
leiding van onzen stadgenoot J. den Tex Bondt, die mij met groote vriendelijkheid
in zijn aan zee gelegen bungalow te Puerto Plata ontving. Zijn vrouw - Hanny Biben
was haar meisjesnaam - was hem na zijn ongelukkige transacties in koffie, welke
hem dwongen Amsterdam te verlaten2, naar dit ver afgelegen en niet zeer beschaafdea
land gevolgd en was zonder twijfel de eerste ‘dame’ in het nieuwe land, iets waartoe
haar aanpassingsvermogen en haar groote gratieb sterk hadden medegewerkt. Den
Tex bekleedde in de republiek een bijzondere positie, die door velen als de
invloedrijkste na die van den President, Generaal Heureaux, aangezien werd. Hij
was, behalve hoofdvertegenwoordiger van bovengenoemde Amerikaansche
onderneming, die de controle der douanerechten bezat, chef der douane - dus
Dominicaansch ambtenaar en de raadsman van den President op financieel gebied.
Oorspronkelijk door de Nederlandsche bankiers die voor de ongelukkige emissie op
de Amsterdamsche markt van een Dominicaansche leening verantwoordelijk waren3,
o.a. Westendorp & Co, naar San Domingo gezonden, nam hij na eenige jaren deze
dubbele positie in, welke hem - naast zijn schranderheid op zakengebied - in staat
stelde, in den loop der jaren zijn schulden, een belangrijk bedragc, afte betalen en
met een fortuin van eenig belang te repatrieeren. Hij werd,

1

De San Domingo Improvement Company nam in 1893 de belangen van de Amsterdamse
bankier Westendorp & Co. over, die in 1888 en 1890 aan San Domingo leningen had verstrekt,
die in 1892 niet afgelost konden worden. (Vgl. ook noot 3.) De Company werd de adviseur
en partner van president Heureaux in een serie financiële operaties, die ertoe leidden dat zij
de financiële en fiscale macht aan zich kon trekken. Vgl. Munro, The United States, p.
103-105.
2 In 1888.
a Oorspronkelijk: ‘onbeschaafde’.
b Oorsprongelijk: ‘haar gratie en schoonheid’.
3 Vgl. ook noot 1. Het betrof twee emissies, nl. één in 1888 en één in 1890, die beiden dienden
om oude schulden af te doen. Ongelukkig waren zij, omdat de schuldenaar te weinig middelen
bezat om zijn verplichtingen na te komen; de lening van 1890 (over die van 1888 vonden
we geen gegevens) bedroeg 575.000 pond sterling à 60%, maar werd tegen een koers van
77 aangegaan. Vgl. Munro, United States, p. 103 en Verslag handel A'dam, p. 173. Naast
Westendorp & Co. zou een niet nader getraceerde firma Mathieu een rol gespeeld hebben.
Mededeling drs. N. Vreeken te Amsterdam.
c Oorspronkelijk: ‘ik meen ongeveer een millioen gulden belopende’.
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in Amsterdam teruggekeerd (omstreeks 1902)1, weder lid van zijn vroegere firma
Determeyer, Weslingh & Co2, en toen deze door de Rotterdamsche Bankvereeniging
(omstreeks 1907)3 opgeslokt werd, commissaris van de laatste. Zijn speculatiegeest
heeft hem, naar het schijnt, nooit geheel verlaten, wil men ‘de beurs’ gelooven, doch
het is gelukkig, dat hij zijn goed verstand ten slotte weer aan Nederlandsche belangen
dienstbaar maken kon. In 1912 of 1913 werd met zijn medewerking de Hollandsche
Bank voor Zuid-Amerika opgericht4, waarvan hij president-commissaris werd. Hij
is reeds lang overleden.a Te Puerto Plata zag ik ook hun kinderen, waarvan het oudste,
Ina5 (nu mevrouw de Marez Oyens), toen een meisje van omstreeks acht jaar geweest
zal zijn; thans grootmoeder.b
Daar ter plaatse weinig door mij voor de belangen van mijn principalen bleek te
doen te zijn, bleef ik er slechts kort, doch maakte van den tijd die mij tot het vertrek
van de boot overschoot, gebruik om een uitstapje te paard naar het oude en nog geheel
Spaansch van cachet zijnde Santiago de los Caballeros te maken. Een spoorweg was
in aanleg, en het grootste gedeelte van den tocht ging door een bergachtige streek.
Santiago ligt in een vlakte in het binnenland en had als logeergelegenheid een ‘fonda’,
waar kippen en honden onder mijn schraag - bedden waren er niet - hun nachtverblijf
opsloegen. Van Puerto Plata, een aardig, aan zee gelegen havenstadje, dien ik nog
als bijzonderheid te vermelden, dat men mij in het hotel de gaten toonde welke de
kogels van revolutionairen eenige tijd te voren

1
2

In 1901.
De effectenfirma Determeyer, Weslingh & Co. stamde uit 1765 en werd vooral bekend
doordat de Rotterdamsche Bank in 1911 een belang in haar verwierf, dat de toegang tot de
effectenbeurs met zich bracht. Vgl. Brugmans, Begin, p. 150; Idem, Paardenkracht, p. 395.
3 Om precies te zijn: in 1911.
4 Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika, gesticht in 1914; door samengaan met de Hollandsche
Bank voor de Middellandsche Zee, gepaard gaande met een kapitaalreorganisatie, ontstond
in 1933 de Hollandsche Bank Unie N.V. Vgl. Winkler Prins voor het bedrijfsleven I (1957),
p. 93, 646.
a Oorspronkelijk: ‘Hij is ondanks zijn energie een brompot geworden, iets wat niet veel
samengaat.’
5 Marie Josine, genaamd Ina, den Tex Bondt (geb. 1884); huwde Gerrit Hendrik de Marez
Oyens (1881-1961), 1946 directeur bank H. Oyens en Zn. N.V.; van 1911-'46 secretaris,
penningmeester en onder-voorzitter Concertgebouw Amsterdam. Mededeling van mevrouw
M.J. de Marez Oyens - Den Tex Bondt. Vgl. Honderdvijftig jaar Oyens, p. 20.
b Laatste twee woorden later toegevoegd.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

98
erin gelaten hadden. Ook op Den Tex was bij die gelegenheid geschoten, doch zulke
emoties warena daar te lande niet ongewoon.
Van Puerto Plata begaf ik mij per schip naar Haïti, verbleef eenigen tijd te Port
au Prince, door mij reeds drie jaren van te voren bezocht, verlustigde mij weder in
het aanschouwen der dwaasheden van een negerrepubliek en in de schoonheid des
lands en vertrok daarna naar de hoofdstad Santo Domingo van de gelijknamige
republiek aan de Zuidkust van het eiland gelegen. Mijn reisgenoot was de Engelsche
consul Tweedy, zoowel bij de Haïtiaansche als bij de Dominicaansche republiek
geaccrediteerd. Hij begaf zich naar Santo Domingo om een onderzoek naar de
commercieele toestanden daar in te stellen, en daar een onderkomen in de hoofdstad
zeer moeilijk te verkrijgen was, moesten we tezamen met één kamer in een zeer
bescheiden hotel genoegen nemen. Gelukkig konden we het goed met elkaar vinden.
Te Santo Domingo vond ik de Den Texen1 weer, die daar korten tijd vertoefden,
waardoor het verblijf zeer veraangenaamd werd. Ik herinner mij o.a. een feest ter
eere van den verjaardag van mevrouw Den Tex in de Cervezeria (brouwerij), aan
zee gelegen, waaraan o.a. Tweedy, de Duitsche consul Hohlt en nog een zeer
sympathieke oude Duitscher, eertijds cavalerie-officier, aanzaten. Ook Hohlt, die
met de Insingers2 in Amsterdam bekend was en voor wien ik een introductie van
Fred Huth & Co had, was een zeer beschaafd en aangenaam man. Ik dineerde bij
hem in gezelschap van den vertegenwoordiger van een Brunswijksche machinefabriek,
dien ik later bij de heeren Hackfeldt te Honoloeloe weer zou ontmoeten. De
merkwaardige figuur van de republiek in dien tijd was haar president Heureaux, een
energieke mulat, die het land reeds vele jaren despotisch, maar niet al te slecht
regeerde. Hij stond voortdurend aan aanslagen van politieke vijanden bloot en had
een arm, verstijfd ten gevolge van kogelwonden. Ik ging op audiëntie bij hem en
vond een koel en verstandig pratende, donkerbruinen, kleinen man tegenover mij,
met wien ik het gesprek in het Spaansch te voeren

a Oorspronkelijk: ‘zijn’.
1 J. den Tex Bondt en zijn vrouw.
2 Het sterk Amsterdamse geslacht Insinger, waarvan Hermann Albrecht I. (1757-1828) stichter
was der firma Insinger & Co. Vgl. Ned. Patriciaat (1931-1932), p. 123 vlg.
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had. Eenige jaren later werd hij vermoord1, met het gevolg, dat San Domingo in den
staat van chronischen burgeroorlog terugzonk waaruit Heureaux het, zij het ook op
inconstitutionele wijze, gered had. Slechts de inmenging der Vereenigde Staten, die
evenals in het naburige Haïti gedurende den tegenwoordigen oorlog plaatsgreep, zal
een duurzame verbetering kunnen scheppen.2 De volken van het tropische Amerika,
zwarten of halfbloeden, zijn ten enenmale onrijp voor den parlementairen
regeeringsvorm. Zij hebben vóór alles de sterke hand van een machthebber noodig.
Ook Suriname betaalt jaarlijksch zware offers als nadeelige werking van een slecht
werkend representatief stelsel.a
De stad Santo Domingo, de oudste vestiging der Spanjaarden in de nieuwe wereld,
draagt geheel den stempel van zijn eerbiedwaardigen oorsprong, evenals San Juan
de Puerto Rico, Santiago de Cuba en Cartagena: in stijl en wezen echte Spaansche
steden. In de oude kathedraal rust, volgens de Dominicanen, het gebeente van den
grooten Columbus.
Zaken met Amsterdamb bleken te Santo Domingo niet mogelijk te zijn (wel te Port
au Prince, waar het mij gelukte een relatie voor mijn principalen aan te knopen),
zoodat ik er korten tijd bleef en bij de eerste gelegenheid naar Mayaguez op Porto
Rico overstak. Dit eiland wedijvert met Haïti en Jamaica om den eersten rang in
natuurschoon.c Mayaguez is een kleine koffie-afscheephaven, waar ik mij de firma
Fritze Lundt & Co herinner. Lundt was een aardige Hamburger, wiens broeder ik in
1897 te Shanghai zou ontmoeten. Te paard (ik kreeg voor dien tocht een prachtigen
witten schimmel, ik geloof van Lundt, te leen) trok ik door het bergachtige binnenland,
met zijn statige oerbosschen, liefelijke koffietuinen en klaterende stroompjes naar
Ponce, de groote haven aan de Zuidkust. Porto Rico was nog Spaansch, eenige jaren
later werd het, tegen zijn zin, door de Vereenigde Staten geannexeerd. Het was dicht
bevolkt en prospereerde, dank zij zijn rijken bodem en ondanks het zeker niet verlichte
Spanjolenrégime. Drie jaren vroeger had ik, met Arie van de Werk, over den
prachtigen weg van San Juan in het Noorden naar

1
2

Op 26 juli 1899.
In 1905 sloot de V.S. met de Dominicaanse Republiek een verdrag, waardoor deze laatste
in feite een protectoraat werd (tot 1941).
a Geschrapt vanaf ‘Slechts de inmenging’ ....
b Oorspronkelijk: ‘voor Heybroek’.
c Oorspronkelijk: ‘het schoonste der groote Antillen’.
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Ponce aan den tegenovergestelden rand rijdende, reeds den indruk van welvaart
opgedaan.1 Dat werd bij mijn tweede bezoek versterkt. Deze meening is thans (1951)
niet meer gerechtvaardigd: het eiland is Amerikaansch, overbevolkt en doodarm.a
Ook te Ponce duurde mijn oponthoud niet lang. Aan boord van een vrachtboot der
Hamburg-Amerikalijn stak ik over naar Curaçao (ik herinner mij nog levendig den
vroolijken kapitein Müller), maakte er mijn opwachting bij den gouverneur Barge,
dien ik er voor drie jaren ontmoet had, en begaf mij naar Maracaibo2 in het
miniatuurstoombootje dat den dienst tusschen die plaats en Curaçao onderhield. De
reis nam slechts 12 à 14 uren in beslag, doch was zeer bewogen, dank zij ons
wiegelend platboomsvaartuig en den sterken stroom die uit de lagune van Maracaibo
in zee loopt. Maracaibo wasb een belangrijke handelsstad, aan de binnenzee gelegen,
zeer warm en ongezond, met zandige, stoffige straten en smakeloze witgepleisterde
kantoorgebouwen. Een levendig vertier van riviervaartuigen, die de koffie van het
Venezolaansche en Columbiaansche achterland aanvoeren, en van ossekarren in de
mulle straten getuigden van de beteekenis der plaats. De olienijverheid3 was nog niet
eens in statu nascendic. De rijke kooplieden, overwegend Duitschers, woonden in
hun landhuizen aan de lagune, op eenigen afstand van de stad. Ik herinner mijd de
gastvrijheid van den heer Witke, een Deen van de firma Minlos, Witke & Co, die
later failleerde. Ook ontmoette ik er den oud-mede-handelsscholier Duwaer4, toen
‘Inhaber’ van de groote firma Breuer, Möller & Co, een schrandere jongmensch, nu
ook reeds overleden.
Op dezelfde reis bezocht ik in Venezuela ten tweede male Puerto Cabello, Carácas
en LaGuaira. De Duitsche spoorlijn tussen Valen-

1
a
2
b
3

Vgl. hier p. 71 vlg.
Laatste zinsnede toegevoegd.
In het uiterste westen van Venezuela, gelegen aan het Lago de Maracaibo.
Oorspronkelijk: ‘is’.
Met het prospecteren naar olie werd in 1912 door de Caribbean Petroleum Co. begonnen
(thans onderdeel van de Koninklijke Shell-groep). Vgl. Van Balen, Venezuela, p. 57.
c Zinsnede toegevoegd.
d Gewijzigd in: ‘genoot o.a.’
4 S.T. Duwaer deed in 1890 eindexamen Openbare Handelsschool.
e Oorspronkelijk: ....
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cia en Carácas was thans gereed (bij ons bezoek in 1892 nog niet), en daar ik tevens
enige hacienda's (plantages), bij het meer van Valencia gelegen, te bezichtigen had,
koos ik die buitengewoon fraaie route om de hoofdstad te bereiken. Ik trof in Carácas
den vriendelijken heer Krohn van Blohm & Co1 weder aan, evenals de Heeren Alfred
en Otto Blohm, allerprettigste gastheeren; te LaGuaira den braven, knappen, maar
koppigen Kuipers, uitgezonden door de Vereeniging ‘Het Buitenland’. Ik had
betrekkelijk veel op die plaatsen te doen, maakte tochten te paard naar koffieplantagesa
en had gelukkig lang op een boot van de K.W.I.M. (West Indische mail) te wachten,
die mij naar Paramaribo moest brengen. Met de vele jongelui, Engelschen en
Duitschers, die ik er aantrof, beleefde ik eenige genoegelijke dagen te LaGuaira,
ondanks het schamele logies in een onmogelijk hotel, waar ik weer op een schraag
te slapen had. Venezuela werd in die jaren door Crespo slecht geregeerd, doch had
het vrij rustig.
De ‘Prins Willem II’, Kapitein Dörr, van de West-Indische Mail, een der in die
streken wegens hun netheid en ordelijkheid geliefde notedopjes dier lijn, bracht mij
naar Paramaribo via Trinidad en Demerara, doch niet zonder dat we bij de monding
van de Demerara-rivier in den modder vastraakten en zes dagen moesten wachten,
voordat een springvloed ons bevrijdde. Die tijd werd met succes gekort door kaarten tooneelspel. Een verloofde onderwijzeres uit Curacao, wier naam mij niet meer
te binnen schiet, vervulde daarbij een voorname rol.
In Suriname, waar ik onze plantage ‘Berlijn’2 opnieuw bezocht, bracht ik drie
weken door, gedeeltelijk ten huize van den heer Mavor op Mariënburg, de
suikeronderneming der Nederlandsche Handel-Maatschappij, gedeeltelijk bij de Van
Esvelds aan de Surinaamsche Bank. Gouverneur was, evenals in '93, Van Asch van
Wijck. Van Geyt, de ex-collega van Mavor, had de kolonie verlaten en was naar
Oost-Indië vertrokken. Ik heb in dien tijd de Van Esvelds leeren waardeeren! Hij,
levendig, gul, vol belangstelling voor alles, een optimist in merg en been; zij, een
lieve, verstandige spraakzame vrouw, die hem tot grooten steun was en uitstekend
wist te ontvangen. Hun

1 Vgl. p. 71.
a Vanaf ‘maakte’ .... later toegevoegd.
2 Vgl. noot 2 p. 70.
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huis was echt beschaafd-Europeesch te midden der glibberige Surinaamsche socitëeit.a
Suriname, worstelde toen, als altijdb, met slechte seizoenen, cultuurziekten, dure
arbeidskrachten en onbekwamec eigenwijze planters. Wanneer zal men eindelijk
inzien, dat de verbetering slechts in verbetering van het gehalte der menschen te
zoeken is en in opleiding? Een andere boot der Westmail, onder gezag van Kapitein
Van der Est, bracht mij na een voorspoedige, allerprettigste reis te Havre, waar onder
leiding van den vroolijken kapitein der infanterie Arendsen Hein een afscheidsmaal
der passagiers aangericht werd: Never to see each other againd. Twee droeve gedachten
associeeren zich aan de herinnering van onze aankomst: de kapitein Van der Est
ontving te Havre het bericht van het overlijden van zijn vader, den o.a. door mij
onbarmhartig geplaagden gymnastiekleeraar1 aan de Handelsschool, hetgeen mij een
oogenblik van wroeging bezorgde, en tegelijk hoorden we, dat de ‘Drummond Castle’,
die eenige uren voor ons Ouessant had willen passeeren, den vorigen nacht in den
mist op de klippen geloopen en met man en muis, waaronder 500 passagiers, vergaan
was. Ook wij waren in dien mist geweest!
Eenige dagen later, in Mei 1896, kwam ik te Amsterdam terug, waar ik de gansche
familie in welstand aantrof. Het was niet om er te blijven.e
Ik wilde, alvorens een bepaalde richting in het bedrijfsleven in te slaan, nog meer
van de wereld zien, in de eerste plaats Azië, en na eenig overleg met vrienden, die
neiging toonden zich bij mij aan te sluiten, besloot ik het Oosten via Amerika te
bereiken. Daar mijn reisgenoot in spé, Ferd de Beaufort, niet voor het einde des jaars
kon vertrekken, bracht dit mede dat wij elkaar eerst in Oost-Azië of Indië zouden
ontmoeten. Ferd ging met een boot van de ‘Nederland’ naar Java, ik reisde gedeeltelijk
over land, d.w.z. over Noord-Amerika naar Oost-Azië. Dit gaf mij de gelegenheid
ongeveer zes of zeven maan-

a
b
c
d
1
e

Geschrapt vanaf ‘Hun huis ....’
Toegevoegd: ‘als altijd’.
Geschrapt: ‘onbekwame’.
Later toegevoegd, maar weer geschrapt.
Vgl. noot 1, p. 53.
Zinsnede toegevoegd. Hieronder staat: St. Moritz. Jan. 1917. Herzien 1941, 1951. - Hier
eindigt cahier twee.
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den in Japan, China, Achter-Indië en in de Straits rond te trekken, alvorens de voet
op Java's bodem te zetten.1
Ik heb dit besluit nooit betreurd. Achter-Indië is een uitermate interessante groep
van landen, die men gezien moet hebben om hun beteekenis in het tegenwoordige
en toekomstige Zuid-Oost-Azië te begrijpen. Van het Fransche Indo-China zag ik
helaas slechts Saigon, de hoofdstad, en van Siam, Bangkok, maar wij doorkruisten
Birma van den Indischen Oceaan tot de Chineesche grens, en ik deed een indruk van
de Maleische staten op het schiereiland van dien naam op. De Filippijnen bezocht
ik eerst veertig jaar later in gezelschap van mijn dochter.2 Deze tweede reis was door
den versnelden pas dien Amerika den reiziger oplegt, wat overhaast, maar ik heb
niettemin voorname deelen van den archipel kunnen bezichtigen. Tegenover het
nadeel der snelheid, waardoor de reiziger veel bezoekt, zij het soms te oppervlakkig,
staat het voordeel dat de langzame reiziger meer spreekt, vraagt, hoort en opmerkt.
Geprezen hij die het eene kan doen en het andere niet laten.a

De wereld om
Van het voorjaar 1896 tot Maart 1897 bleef ik, behoudens enkele reizen naar Londen,
te Amsterdam, werkzaam ten kantore van de firma Heybroek, die mij in dien tijd
aanbood firmant bij haar te worden. Ik sloeg dit aanbod echter af, daar het mijn
wensch was, Oost-Azië en Indië te zien, alvorens ik mij voor goed zou vestigen.
Bovendien trokken mij zekere eigenaardigheden van den chef, o.a. zijn schreeuwerigb
plebejisch optreden en zijn niet al te groote kieskeurigheid, te weinig aan dan dat ik
lust had, hem in mijn verder leven tot dagelijksch gezelschap en chef te hebben. Ook
waren zijn engagementen te groot voor het kapitaal, waarmede hij werkte, vooral
omdat hij tegenover de aanzienlijke hoeveelheid koffie die hij in

1

Naar aanleiding van zijn reis publiceerde Heldring in 1899 bij J.H. de Bussy te Amsterdam:
‘Oost-Azië en Indië, Beschouwingen en Schetsen’ (241 p.).
2 Henriëtte Heldring, geb. 1913.
a Vanaf ‘Ik wilde’ .... treft men in de cahiers geen origineel aan; blijkbaar later toegevoegd.
b Gewijzigd in: ‘luidruchtig’.
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voorraad of zeilende had, geen baisse-posities had loopen. Toen eenige jaren later
de koffieprijzen ten gevolge van overvloedige oogsten in Brazilië sterk vielen en
eenige plantages op Java hun verplichtingen te Amsterdam niet konden nakomen,
geraakte de firma dan ook in déconfiture.1 Het kantoor van Heybroek was levendig
onder de nooit rustende activiteit van den patroon, maar er heerschte weinig orde,
en de zorg die aan de afdoening van zaken besteed werd, was niet wat ik bij Briegleb
gewend geweest was. Een flink zakenman, sympathiek van karakter, was de
procuratiehouder Cabos, een Duitscher. Intelligent, hoewel eenigszins stijf, was mijn
medewerker Gerard de Marez Oyens, later directeur der Ned. Ind. Handelsbank.
Onder mij werkte de brommige en sloome Jaap de Graeff, zoon van den vroegeren
agent der Nederlandsche Handel-Maatschappij en minister-resident in Japan, die mij
in de correspondentie assisteerde.
Daar de langzamerhand ouder geworden zusters en broers in de ouderlijke woning
meer plaats dan vroeger in beslag waren gaan nemen en er voor mij niet veel ruimte
overschoot, woonde ik in dien tijd op kamers, en wel op de Keizersgracht tusschen
de Huidenstraat en Wolvenstraat, doch ik at meestal thuis. 's Avonds trof ik de
vrienden, als van ouds, voor zoover zij nog te Amsterdam woonden, bij Polman.
In den zomer van 1896 stierf Tante Melvil2, oud 88 jaar, op Bloemenheuvel te
Overveen, en in den winter daarop onze goede oom John Sillem3. Hij was reeds lang
met een hartkwaal behept, en niet onwaarschijnlijk werd zijn plotseling heengaan
ten deele veroorzaakt door snel op elkaar volgende beproevingen, eerst den dood
van zijn jongste kind Oscar, een aardig ventje van 10 à 12 jaar, en toen het treurspel
in het huwelijksleven van zijn zoon Henk. Henk verdween daarna eenigen tijd
spoorloos en moest opgezocht worden. Met Oom John daalde een der prettigste en
tegelijk edelste figuren uit ons ouderen-geslacht ten grave. Hij was in den omgang
opgeruimd en hartelijk; gul, misschien al te gul in het geven, philantroop in de

1

2
3

In 1897 begon een daling van de koffiemarkt als gevolg van de produktie-vergroting in
Brazilië, die ook de Javakoffie trof; goed ordinair Java daalde van ƒ 0,50 in januari 1897 tot
ƒ 0,33 in juli 1898 en ƒ 0,26 in september 1899. In de volgende jaren stabiliseerde de prijs
zich op rond ƒ 0,30.
Vgl. Verslagen handel, scheepvaart en nijverheid 1897-1904.
Louise Melvil-Sillem.
Johann Gottlieb Sillem, genaamd John.
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eerste plaats, bankier in de tweede. Onder zijn leiding liet de firma Hope & Co haar
nieuw opgeschoten concurrenten Lippmann, Rosenthal & Co1 veld winnen bij de
Russische regeering, wier leeningen Hope & Co tot dusver steeds in Nederland
geplaatst had, en wier gunst zij sedert de 90'er jaren met de toen nog als parvenu's
te boek staande Israëlieten te deelen hada, terwijl zij, evenals het met haar bevriende
bankiershuis Baring & Co, den ‘krach’ van 1890 in Argentijnsche waarden niet
voorzag en daarbij veel geld verloor.2 Dit en zijn nooit falende vrijgevigheid waren
dan ook oorzaak, dat Oom John een (voor het oudste lid van het huis Hope)
betrekkelijk gering fortuin naliet. Zijn woning, sedert het begin der eeuw in het bezit
der Sillems, was te groot voor zijn weduwe en werd door haar in 1897 aan Papab
verhuurd.3 Na diens overlijden ging het in het gezamenlijk bezit van Mamac en mij
over en na 1915 behoorde het geheel aan mij, maard ik bewoonde het met mijn gezin
slechts van 1917 tot 1933, toen de groote crisis mij dwong, op bescheidener voet te
gaan leven. Het stond toen ongeveer vijf jaren leeg, waarna ik het aan het nuttige
Korps Vrouwelijke Vrijwilligers afstond. In 1941 werd dit door de Duitsche overheid
ontbonden en het huis door de National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei
betrokken. Na den oorlog werd het

1

De bank Lippmann, Rosenthal & Co. won een steeds groter aandeel in het plaatsen van
leningen, voornamelijk door nauwe samenwerking met Mendelssohn te Berlijn. (Mededeling
der firma Hope & Co.) Over Hope & Co. en de Russische leningen vgl. ook Bosch,
Beleggingen, p. 43.
a Deze tussenzin geschrapt.
2 De lage rentestand wekte te voren stimulerend op de economische expansie; in de daarmede
samenhangende, uitgebreide speculatie op de grote effectenbeurzen gingen de Amerikaanse
spoorwegfondsen en Zuidamerikaanse staatsleningen voorop. In Argentinië waren vele
ondernemingen lichtvaardig met staatsgaranties opgericht. Toen daar een opstand uitbrak,
kelderden de Argentijnse fondsen, waarop een aantal firma's, die nog ongeplaatste Argentijnse
papieren bezaten, in moeilijkheden kwamen, in het bijzonder het Huis Baring. Het lukte
onder leiding van de Bank of England een catastrofe af te wenden. Vgl. Hidy, The House of
Baring, p. 481; Brouwer, Amsterdamsche Bank, p. 71, 72. Hope & Co. had zich niet te ver
geengageerd, zodat de verliezen beperkt bleven. Het is overigens niet gebleken, dat de
geschetste ontwikkeling aan J.G. Sillem toe te schrijven was (Mededeling der firma Hope
& Co.).
b Gewijzigd in: ‘mijn vader’.
3 Het huis Herengracht 478. Vgl. noot 5, p. 36.
c Gewijzigd in: ‘mijn moeder’.
d Van hier tot het einde der alinea toegevoegd.
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mij door de Duitschers terug verkocht, doch ik bewoonde het niet meer. Nog eenige
jaren later verkocht ik het aan een Amerikaansche zaak. Had ik het nog wat gehouden,
dan had ik het drie- of viervoud kunnen verkrijgen.
Ik herinner mij niet juist, wanneer ik Heybroek's dienst verliet; het zal
waarschijnlijk aan het einde van '96 geweest zijn. In Maart '97 zeide ik Amsterdam
opnieuw vaarwel, om mijn derde groote reis, waarnaar ik steeds gehunkerd had, te
ondernemen. Ik zal haar hier niet beschrijven, mijn reisbrieven en aanteekeningen
zijn nog aanwezig1 en meer algemeene beschouwingen legde ik in een in October
'99 verschenen boekje neer.2 Na 50a jaren zie ik met de grootste voldoeningb op dien
tweejarigen zwerftocht terug. Hij heeft mij meer dan iets anders wereldwijs gemaakt
en mij een kennis van toestanden buiten ons vaderland verschaftc die mij buitengewoon
te stade is gekomen.d Veel jonge lieden reisden in dien tijd.3e Het grootste gedeelte
van mijn reis (het Indische gedeelte) volbracht ik in gezelschap van Ferd de Beaufort
en Herman van der Wyck; te Batavia ontmoette ik mijn broer Alexander, toen in het
begin van zijn door mijn ouders onbegrepen zenuwkwaal, die hem levenslang zou
plagen; verder Emile Tegelberg en John Blijdenstein. Tef Yokohama ontmoette ik
Van Walree4, vice-consul aldaar, die mij in aanraking bracht met Willem van Marselis
Hartsinck, eveneens een schoolmakker, die ons met het koddig relaas van zijn
avonturen hoogelijk vermaakte, maar al een heel eind op den weg berg-af was. Frits
s'Jacob, met wien ik

1

2
a
b
c
d
3
e
f
4

Collectie-Heldring, Algemeen Rijksarchief te Den Haag, nl. een uitvoerige correspondentie
met zijn familie en een reisverslag in twaalf cahiers. Vgl. ook Heldring, Het daeghet en
Heldring, Bangkok.
Heldring, Oost-Azië.
Oorspronkelijk: ‘18’.
Oorspronkelijk: ‘dankbaarheid’.
Oorspronkelijk: ‘geschonken’.
Geschrapt: ‘die zich paarde aan dien drang, bij mij bestaande, tot activiteit, tot het tot stand
brengen’.
Vgl. hier noot 3, p. 64.
Geschrapt: ‘meer zou ik zeggen dan later het geval was, zeker meer dan te voren’.
Van hier tot het einde der alinea toegevoegd.
Vgl. ook brief aan Van Walree, 11 april 1897, waarin de eerste zijn bezoek aankondigt, in
Collectie-Heldring, Rijks-archief, Den Haag; vgl. ook Heldrings brief van 8 oktober 1897,
waarin hij Van Walree dankt voor de grote vriendschap, die deze hem in Japan en China
bewezen heeft.
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te Londen vriendschap voor het leven gesloten had, had zich korten tijd tevoren te
Hongkong gevestigd en kwam mij in Japan opzoeken. Eenige maanden later zag ik
hem in zijn woonplaats weer. Daar kruiste ik ook Herbert Cremer, die zich nogal
wat op het ministerschap van zijn vader liet voorstaan.1a Van Walree noemde hem
gekscherend de Hollandsche ‘Herbert’ (Herbert Bismarck, Herbert Gladstone). In
Japan ontmoette ik drie globe-trottende officieren van het Nederlandsche leger, De
Block, Gevers Deynoot en Oltman.2b
Mijn reis duurde twee jaren; op 20 Maart '99 keerde ik terug en at ik voor het eerst
in de nieuwe ouderlijke woning, waar juist een groot feest ter gelegenheid van het
huwelijk van Olga Sillem met Willem Van Marle gegeven werd. Ik herinner mij, dat
bij mij de vroolijkheid van het weerzien en de feestvreugde aanmerkelijk door een
lastige kwaal, steenpuisten op vele en daaronder ongeriefelijke plaatsen van het
lichaam, getemperd werden.
Nog had ik niet genoeg van het reizen. Ik had, zeer tot mijn spijt, op de terugreis
van Ned.-Indië Voor-Indië zoo goed als geheel moeten laten liggen, omdat het seizoen
te ongunstig begon te worden. Wij verlieten Birma einde Januari en Ceylon in
Februari. (In Maart begint de regentijd in Britsch-Indië.) Bovendien brak de pest in
Bombay uit en bracht quarantaine-maatregelen in Europa tegen van Britsch-Indië
komende reizigers mede. Mijn voornemen was, in het najaar nog een bezoek aan dat
belangwekkende land, waarvan ik volk en bestuursinstellingen zoo gaarne met die
van onze Oost had willen vergelijken, te brengen, doch mijn vader, die vreesde dat
ik den arbeid ontwend zou geraken, ried het mij af.

In de scheepvaartc
Aldus kwam het, dat ik mij in het voorjaar en den zomer bezighield met het opstellen
van mijn reisindrukken en mij in September plotseling tot directeur der Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij benoemd zag. Plotseling, want voordat
Papa mij op

1 Jacob Theodoor Cremer.
a Gewijzigd in: ‘met wien ik in zijn laatste levensjaren veel aanraking had’.
2 Vermoedelijk jhr. Edmond Arnold Louis Gevers Deynoot (1863-1914); laatstelijk
luitenant-kolonel der infanterie.
b Deze zin geschrapt.
c Gewijzigd in: ‘Bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Mij.’
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een avond mededeelde, dat S.P. van Eeghen hem verzocht had mij te polsen, of ik
tezamen met Paul den Tex in de plaats van den onlangs overleden directeur Mr. N.J.
den Tex wilde treden, had ik niet aan een betrekking in de reederij gedacht. Eerder
nog aan het bankwezen, waarin ik de beste kansen tot verwezenlijking van mijn
ambitieuse toekomstplannen van uitbreiding van den Nederlandschen invloed in het
buitenland zag. Op een indirect aanbod van het directeurschap der Rotterdamsche
Bank was ik niet ingegaan, omdat een vestiging te Rotterdam mij niet aanlokte en
de Rotterdamsche Bank geen buitengewoon krachtige positie innam (haar groote
ontwikkeling dateert eerst van later).1a Evenwel, ik dacht over de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij na en aanvaardde na eenige dagen de
candidatuur, vooral luisterende naar den raad van Papa, die ook commissaris bij de
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij was2, doch mij verzekerde, dat
hij in dezen loop van zaken niet de hand gehad had. Hij beschreef mij de onderneming
als financieel zeer sterk, doch al te conservatief beheerd, zoodat commissarissen
uitzagen naar enkeleb jonge en ondernemende mannen ter versterking der directie.3
Mijn besluit, dat mijn werkkring voor 38 jarenc zou bepalen, heb ik nooit berouwd.d
In September 1899 werd ik door de aandeelhouders, tegelijkertijd met Paul den Tex,

1

Het bedrijf van de Rotterdamsche Bank nam tussen 1890 en 1900 weliswaar sterk toe; een
vooraanstaande positie werd pas in 1911 verworven, toen zij door fusie met de in 1900 te
Rotterdam gevestigde Deposito- en Administratie Bank als Rotterdamsche Bankvereeniging
de op één na grootste bank in Nederland werd, de Ned. Bank en de Ned. Handel-Mij. niet
meegerekend. Ook daarna volgde nog een aantal fusies, of overnemingen. Vgl. Brugmans,
Begin, p. 148, 149, 151 vlg.
a De oorspronkelijke versie is geschrapt en onleesbaar geworden.
2 B. Heldring was dit van 1893 tot zijn dood in 1907.
b Dit woord toegevoegd.
3 De achtergrond van deze voorzichtigheid, een reactie op ervaringen uit het verleden, beschrijft
Heldring hier op p. 111 en 112. De twee directeuren, Ramann en Croockewit, waren resp.
68 en 66 jaar oud. De financiële kracht van de onderneming: 1890 uitstaand kapitaal ƒ
1.688.200, -, obligatielening ƒ 1.697.000, -; 1899 resp. ƒ 2.000.000, - en ƒ 529.000, -, een
mooie verhouding. De vloot in 1890 23.900 ton groot en in 1899 30.850 ton. Over het
voorzichtige beleid der directie 1890-1899 vgl. Knap, Koopvaart, p. 81 vlg. die zelfs gewaagt
van ‘fin de siècle’ K.N.S.M.-beheerders.
c Oorspronkelijk: ‘tot op heden’.
d Gewijzigd: ‘Mijn aanvaarding van deze taak, die mijn werkkring voor 38 jaren zou bepalen,
is, geloof ik, juist geweest.’
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mijn ouden schoolmakker, tot directeur benoemd en op 1 October traden wij in
functie.1
Ik trof als collega's twee oude heeren, Ramann en Croockewit aan, waarvan de
eerste mede-oprichter der Maatschappij in 1856 geweest en de laatste in 1876 of '77
benoemd was.2 Ramann was een Duitschera, die in de geschiedenis der Maatschappij,
naar het zeggen van zijn trouwen adjunct, later onze mede-directeur Verhoeff, een
groote en veelbeteekenende rol gespeeld had, voornamelijk door de instelling, in
samenwerking met de Nederlandsche en Duitsche spoorwegmaatschappijen, van
doorvoertarieven voor het gecombineerde vervoer per spoor en per zeeschip van of
naar het binnenland van Duitschland naar de havens, welke de schepen der
Koninklijke geregeld bezochten, te weten Hamburg, Kopenhagen, die aan de Oostzee
en aan de Middellandsche Zee.3 In dien tijd - het zal in de jaren '70 geweest zijn hadden de stoomvaartmaatschappijen te Amsterdam de grootste moeite om lading
voor hun schepen aan te trekken. Het Noordzeekanaal werd eerst in 18774 geopend,
en slechts kleine scheepjes konden door het Noord-Hollandsche kanaal Amsterdam
bereiken; de grootere, d.w.z. schepen van 800 ton en meer, moesten

1

De benoeming tot directeur op 28 september 1899; afgetreden 1 september 1937; benoeming
tot commissaris op 6 april 1938, afgetreden 21 februari 1953. Vgl. notulen commissarissen
K.N.S.M. voorafgaande aan de benoeming: ‘Er wordt aan commissarissen voorgesteld om,
met het oog op den leeftijd van de tegenwoordige directeuren, nieuw jong bloed in het bestuur
te brengen. Daarom wordt voorgesteld de heeren Heldring en Den Tex tot directeur te
benoemen, hetgeen met algemeene stemmen wordt goedgekeurd.’
2 Croockewit was in 1876 benoemd.
a Oorspronkelijk: ‘een Duitsche jood’.
3 De samenwerking strekte zich ook uit over de Franse en Zwitserse spoorwegen; bovendien
gold het mede het vervoer naar Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. Vgl. Knap, Koopvaart,
p. 73 vlg.; de Boer, Geschiedenis, dl. I, p. 108, 109. Verhoeff zelf speelde in deze ontwikkeling
eveneens een belangrijke rol. Als oud-spoorweg-man (in 1870 van de Rijnspoormij. bij de
K.N.S.M. gekomen) zag hij de grote betekenis ervan in. In Duitsland noemde men hem
‘Tarifkönig’ - Vgl. Knap, Koopvaart, p. 98. De praktijk van deze doorvoertarieven ving al
in 1858 aan en breidde zich geleidelijk uit.
4 De opening geschiedde op 1 november 1876. In het Noordzee-kanaal, bijvoegsel van het
Algemeen Handelsblad van 2.11.1926, schrijft Heldring desgevraagd in zijn kwaliteit van
voorzitter der Amsterdamse Kamer van Koophandel in één zinsnede: ‘De opening van het
Noordzeekanaal is het keerpunt in de geschiedenis van Amsterdam in de 19e eeuw geweest.’
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te Nieuwediep laden en lossen.1 Van het opbouwen van een transitovervoer was
onder die omstandigheden geen sprake, men moest zich voornamelijk tot
Nederlandsche lading beperken. Toen ten gevolge van de opening van het
Noordzeekanaal schepen van elke grootte naar Amsterdam konden opvaren,
veranderde die toestand niet eensklaps, want de afschepers in Duitschland waren
niet aan het vervoer over Amsterdam gewend, dat bovendien in de oude Keulsche
vaart een weliswaar zeer gebrekkige verbinding te water met den Rijn bezat.2 Het
zijn toena de doorvoertarieven per spoor en te water geweest welke langzamerhand
de ontbrekende lading over Amsterdam trokken.3 Had Ramann de verdienste van de
initiëring van dit stelsel, in de weinige jaren welke ik met hem heb samen gewerktb,
speelde hij geen groote rol meerc op kantoor, en wat hij trachtte te doen, werd
gewoonlijk zoodanig door Croockewit afgekeurd, dat hij het maar weer schielijk
inslikte. De verhouding tusschen de beide oude collega's was zeer slecht, omdat
Croockewit C. Ramann niet vertrouwde en de grootste minachting voor zijn
commercieel beleid had en hem zijn weerzin telkens op grievende wijze te kennen
gaf. Ramann slikte het en zweeg.d Inderdaad ben ik geneigd te gelooven, dat de hooge
dunk welken de buitenwereld van Ramanns capaciteiten koesterde, niet geheel
gewettigd was.4) Hij bezat een zekere

1

Deze opgave van de tonnenmaat werd nergens bevestigd; wel trof ik aan dat schepen van
ten hoogste 65 m lengte en 4.90 m diepgang het kanaal konden bevaren. Vgl. Zwart,
Noordzeekanaal, p. 1.
2 De Keulse vaart was de verbinding van Amsterdam met de Rijn via de Amstel,
Weespertrekvaart, of over de Zuiderzee via Muiden naar de Vecht en de Vaartse Rijn naar
de Lek bij Vreeswijk; na de opening in 1826 van het Zederikkanaal was het mogelijk door
te varen naar de Merwede. Omstreeks 1870 had de Rijnvaart de Keulse vaart-route
langzamerhand geheel verlaten en behielp deze zich met de vaart over Zuiderzee en langs
Gelderse IJssel of met die langs Amstel, Drecht, Aar, Gouwe en Hollandse IJssel; beide zeer
gebrekkig. Vgl. Greup, Rijnverbinding.
a Geschrapt: ‘volgens Verhoeff’.
3 Men bedenke dat ook vóór de jaren '70 al doorvoertarieven bestonden (vgl. noot 3, p. 109)
en dat deze niet uitsluitend betrekking hadden op het transito-vervoer over Nederland.
b Geschrapt: ‘van 1899 tot 1900’.
c Oorspronkelijk: ‘deed hij zeer weinig’.
d Vanaf: ‘omdat C’ .... tot ‘zweeg’ geschrapt.
4) Of de buitenwereld een heel hoge dunk van Ramann had, is twijfelachtig; het was bekend
dat hij in eigen zaken weinig gelukkig was, met name in zijn Amsterdam-Harburg Lijn
(1854-1856) en zijn koffiemakelaardij. Stellig was het een man van initiatieven, die echter
door anderen tot een goed einde gebracht moesten worden. Vgl. Knap, Koopvaart, p. 27, 28.
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slimheid en ervaring, die hem meer tot expediteur dan tot directeur van een groote
reederij geschikt maakten. Al was hij meer dan Croockewit geneigd om de hoog
noodige uitbreiding van de vloot te bevorderen, hij miste financieel inzicht, hetgeen
aan de ‘Koninklijke’ in vroeger jaren duur te staan gekomen was (deelneming in en
leiding van de ‘Zeeland’1, vaart op Amerika.2 Zijn wezen had iets angstigsa, wellicht
verhoogd door de vrees die zijn collega hem inboezemde.b Deze had een
tegenovergesteld karakter; bon-vivant, strikt eerlijk, uiterst voorzichtig in de
financieele aangelegenheden hem toevertrouwd. Voorzien van een nuchterenc kijk
op de menschen, was Croockewit, ondanks zijn eigenaardigheden en vooral ondanks
de zich tusschen ons langzamerhand ontwikkelende tegenstelling in onze opvattingen
van hetgeen voor de toekomst noodig was, een meer sympathiek man dan Ramann.
Zijn groote verdienste, tevens die van den overleden heer Nicolaas den Tex, had in
de financieele consolidatie der Maatschappij bestaan, welke zij, bij de aanvaarding
van hun ambt, in een min of meer avontuurlijke atmosfeer hadden aangetroffen.3 Zij
had zoodanige verliezen geleden, dat het

1

Stoomvaart Mij ‘Zeeland’ was opgericht in 1875 voor de vaart op Engeland; de directie der
K.N.S.M. voerde van 1875-1877 de directie, wat om praktische redenen werd beëindigd. Zij
had in de ‘Zeeland’, die pas in 1879 ging renderen, voor ƒ 320.000 deelgenomen. In 1878
stootte zij het restant af. Totaal verlies ƒ 202.898,75. Vgl. Knap, Koopvaart, p. 61; Stoomv.
Mij Zeeland, p. 10 en 54; Jaarverslag K.N.S.M. 1878.
2 Na een mislukte poging in 1869 komt de directie der K.N.S.M. in 1878 met een geslaagde
emissie ten behoeve van de bouw van twee schepen voor de vaart op Amerika (New York).
Voordat deze afgeleverd zijn, begint een langdurige depressie (o.a. daling van het
vrachtenpeil), die de economische basis uit de Amerika-vaart slaat, ook bijv. voor de Duitsers.
Beide schepen worden opgelegd en na enige slecht renderende vaart in 1879 van de hand
gedaan met ruim ƒ 1 miljoen verlies; van 1875-1879 hebben zij bovendien jaarlijks 2 à 3 ton
meer gekost dan zij inbrachten. Zeker was Ramann niet alleen verantwoordelijk voor de
ongelukkige gang van zaken; zijn mededirecteuren en commissarissen waren nauw bij de
ontwikkeling betrokken. Vgl. Knap, Koopvaart, p. 47 vlg.
a Geschrapt: ‘en poesliefs’.
b Oorspronkelijk: ‘de terreur, die Croockewit op hem uitoefende’.
c Oorspronkelijk: ‘Behept met een goede kijk’ ....
3 Croockewit was in 1876 tot de directie toegetreden; mr. N.J. den Tex in 1877, juist in de tijd
dat de consequenties van de mislukte poging tot de vaart op Amerika financieel doorwerkten.
De sinds 1875 geleden verliezen nopen in 1879 tot afschrijving op het aandelenkapitaal tot
50%. Vgl. Knap, Koopvaart, p. 59.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

112
maatschappelijk kapitaal in de jaren '80 gehalveerd moest worden en de gehalveerde
aandeelen nog lange tijd onder pari bleven staan.1 Met groote zuinigheid werden alle
onnoodige uitgaven vermeden, de schepen werden onder den inspecteur De Boer
voor een minimum van uitgaven en toch niet slecht onderhouden, alle zijsprongen
en nieuwe ondernemingen werden zorgvuldig vermeden, schepen werden niet anders
dan in uiterste noodzakelijkheid besteld en er werd flink afgeschreven. Het gevolg
was, dat de dividendbetalingen na eenige jaren hervat konden worden en de
Maatschappij ten tijde van onze benoeming haar vroeger groote obligatieschuld tot
ongeveer een ½ millioen gereduceerd had (op een aandeelenkapitaal van 2 millioen)
en daarnevens over een vloot van 28 grootendeels oude schepen, waarvan het grootste
niet meer dan 1750 ton laadvermogen bezat, en een verouderde laad- en losinrichting
aan de Oosterburgergracht beschikte. De aandeelen werden voor ongeveer 150%
verhandeld.
In den beginne stond ik natuurlijk volkomen vreemd tegenover dit bedrijf en had
er ook niet veel te doen, want de directie verliet zelden haar kamer en liet den gang
van zaken voor een groot deel aan haar personeel over. De chefs der afdeelingen
waren dientengevolge weinig aan inmenging gewend en er niet op gesteld. Daar ik
voorloopig zelf niet in staat was de zaken, die veel feitenkennis en routine noodig
maakten, actief te leiden, besloot ik de kat uit den boom te kijken; doch ik greep met
gretigheid de gelegenheid aan die zich in den winter van 1900 voordeed, om ten bate
van eena nieuwe lijn naar Spanje een reis naar dat land te maken.2 Ik bezocht
Barcelona, Tarragona, Benicarlo, Valencia, Alicante (en tusschen deze beide laatste
plaatsen het palmenwoud van Elche), Cartagena, Malaga, Cadiz, Sevilla, Granada
en keerde over Madrid terug. Mijn, wel wat verzwakte, kennis van het Spaansch
kwam mij bij die gelegenheidb te stade, te meer daar de Spanjaard zeer behulpzaam
tegenover den vreemdeling is.c

1

De halvering van het maatschappelijk kapitaal vond in 1879 plaats (vgl. noot 3, p. 111).
Vanaf 1875 wordt het dividend gepasseerd; in 1879 kan weer een bescheiden dividend (2%)
uitgekeerd worden, in 1880 5%.
a Toegevoegd: ‘door ons nodig geoordeelde’.
2 Hieromtrent was in het archief der K.N.S.M. niets terug te vinden.
b Dit woord geschrapt.
c Vanaf: ‘te meer’ .... toegevoegd.
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Ik genoot veel van die reis door dit karakteristiek land, ruig en waterarm, en van zijn
talrijke monumenten uit een lange geschiedenis.a In dienzelfden winter1 deden we te
Amsterdam de eerste ervaring op het gebied van den socialen strijd op.2 De
bootwerkers bij onze Maatschappij genoten destijds een loon van 20 cent per uur en
verklaarden zich daarmede op een goeden dag niet langer tevreden en vroegen 25
cent. De directie, die zich tot dusver weinig andersb met de loonen ingelaten had, dan
om te zorgen, dat ze behoorlijkc uitbetaald werden, vond dien eisch ongemotiveerdd
en wees hem af, denkend dat onze werkliedene na eenige dagen wel wijzer zouden
worden en niet lang zouden staken.3 Doch het liep anders, en na een

a Vanaf: ‘door dit ....’ toegevoegd.
1 Van 1899-1900.
2 Dit is niet helemaal juist, tenzij dit ‘we’ op Paul den Tex en Heldring tezamen slaat, of op
de K.N.S.M. in haar geheel. In de haven van Amsterdam vond namelijk in 1889 met
gedeeltelijk succes een staking van kolenen ertswerkers plaats, in navolging van die der
bootwerkers te Londen en Rotterdam. De staking ging toen echter aan de K.N.S.M. voorbij.
Zij bediende zich voor het laden en lossen niet van stuwadoors, die daartoe bootwerkers in
dienst hadden, maar van door haar zelf aangenomen losse krachten. Op deze wijze vermeed
zij het misbruik dat een stuwadoor het door hem aangenomen werk met minder mannen
uitvoerde dan was overeengekomen en het voordelig verschil in zijn zak stak. Bovendien
betaalde de maatschappij de lonen niet in kroegen, zoals gebruikelijk, maar in de loods op
Kattenburg en in het Oosterdok op de lichter. Ten aanzien van de staking waren dit grieven
geweest. Volgens uitlatingen van bootwerkers verdiende men bij de K.N.S.M. minder, maar
bestond er bij haar aanzienlijke gelegenheid tot stelen van goederen. Dat er gestolen werd,
ondanks streng toezicht, viel niet te loochenen. ‘Patrimonium’ noemt de verhouding tussen
de K.N.S.M. en de arbeiders vrij goed (Enquête 1890, schriftelijke inlichtingen laden en
lossen, p. 23). Bron: Rüter, Spoorwegstakingen, p. 233. Enquête 1890, derde afd. Los- en
laadwerk bij zeeschepen te Rotterdam en Amsterdam, p. 88, 91, 124, 125.
b Oorspronkelijk: ‘niet verder’.
c Toegevoegd: ‘en niet langer in kroegen’.
d Oorspronkelijk: ‘vond dien vraag ongepast en ongemotiveerd’.
e Oorspronkelijk: ‘het volk’.
3 Nadat de loods- en bootwerkers een loonsverhoging hadden gevraagd, deed de
K.N.S.M.-directie een voorstel, dat verworpen werd (Notulen K.N.S.M.). Te bedenken valt,
dat de staking bij de K.N.S.M. niet op zich zelf stond; in november 1899 brak een staking
uit onder de losse arbeiders der vemen. De eisen waren: verhoging van het loon voor afslag
en opslag met 5 ct. per 100 boten, verhoging uurloon van 20 op 25 ct. en uitbreiding van de
ploegen. Na ruim tien dagen zagen de arbeiders hun verlangens ingewilligd. Het bleef ook
in 1900 onrustig onder de veemarbeiders; een nieuwe staking in het voorjaar was een
gedeeltelijk succes. Juist in 1899 was het tot een landelijke organisatie van de bootwerkers
gekomen, de Nederlandsche Scheeps- en Bootwerkersbond, die in 1900 leiding gaf aan de
door Heldring genoemde staking en aan die bij de Stoomvaartmaatschappij Oceaan.
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week of tien dagen was de positie onveranderd, slechts met het voor de Maatschappij
bezwarende verschil, dat meer en meer schepen aankwamen die niet gelost konden
worden, en ook de exportgoederen welke aan ons ter doorzending uit België en
Duitschland toegezonden waren, zich op onrustbarende wijze opstapelden, zoodat
het geheele bedrijf gedesorganiseerd dreigde te geraken.1 Een poging van den
eerwaardigen, op Kattenburg woonachtigen, schoolmeester Kat om de havenarbeiders
tot matiging van hun eisch te bewegen faalde, en het einde van het liedje was, dat
wij toegaven.2 Het was het eerste conflict met de arbeiders dat met een volkomen
nederlaag voor den werkgever eindigde.3 Het leerde mij veela, en ook dat de ligplaats
van onze schepen midden in de volksbuurt Kattenburg ons het voeren van verderen
strijd, die vroeg of laat te verwachten was, zeer moeilijk zou maken. De verplaatsing
van ons bedrijf naar de Levantkade

1

Men poogde dit te verhelpen door de inschakeling van zeelieden van de K.N.S.M., hetgeen
blijkbaar niet afdoende was (vgl. noot 2). Ook bij de vemen gaf de opeenhoping van goederen
de arbeiders een machtig wapen in handen. Vgl. Rüter, Spoorwegstakingen, p. 235. Het
behaalde succes was voor de dok- en veemarbeiders aanleiding zich in een vakvereniging
aaneen te sluiten.
2 De staking had van 2 tot 13 februari 1900 geduurd. Notulen K.N.S.M. Volgens Rüter,
Spoorwegstakingen, p. 239, steeg het uurloon bij de Stoomvaartmij. Oceaan van 0,23 tot
0,25 ct. met ƒ 2,50 extra voor zondagsarbeid; bij de K.N.S.M. werd het uurloon eveneens
25 ct. met een verhoging tot 30 ct. bij zondagsarbeid of arbeid na zes uur 's avonds. Om een
te fraai beeld van de situatie te vermijden, dient er hier de nadruk op te worden gelegd dat
de algemene toestand onder de havenarbeiders al in 1890 betreurenswaardig en onmenselijk
werd geacht: lange diensttijden met grove verdiensten tegenover werkloosheid zonder enig
inkomen; het onvaste en wisselende van het bedrijf had een funeste en demoraliserende
invloed op de havenarbeiders en hun gezinnen. Vgl. Rüter, Spoorwegstakingen, p. 229.
3 In feite was de staking der havenarbeiders in 1889, zeker te Rotterdam, al met een nederlaag
der werkgevers geëindigd. Vgl. De Jong, Plaats van de arbeid, p. 36.
a Oorspronkelijk: ‘Het was de eerste volkomen nederlaag, die ons één ding geleerd had, ....’
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in het Oostelijke IJ in 1903 was het gevolg van de staking in 1900.1
Een tweede pil, die wij snel daarop, ditmaal in gezelschap der andere
stoomvaartmaatschappijen, te slikken kregen, was de uitslag der zeeliedenstaking in
Juli 1900, waarmede die categorie van arbeiders, aangemoedigd door het succes der
bootwerkers, in één dag tijd van de reeders een belangrijke verhooging van gages
afdwongen.2 Ik was toen buitenlands3, doch geloof dat voornamelijk de pressie
waaronder de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ verkeerde, die een mailboot op
datum moest laten vertrekken, oorzaak was van het ras getroffen compromis (het
werd geen volkomen inwilliging der arbeiderseischen).4
Aldus luidden de 20ste eeuw en mijn loopbaan als reeder in. Sedert dien tijd zijn
arbeidersvraagstukken een voorwerp van voortdurende zorg voor mij geweest, en
verdere ernstige conflicten hebben we in ons bedrijf niet kunnen vermijden.5 Ika
voorzie dat de vrede (ik schrijf in Febr. 1917) ons opnieuw zeer ernstige moeilijkheden
op dit gebied zal brengen.6 (Een latere na de tweede wereldoorlog toegevoegde versie
luidt:) Eerst een volgend geslacht was gelukkiger met Stikker en de zijnen na de
tweede wereldoorlog met bolsjewistische dreiging, die ook voor de werknemers
moeilijk te verwerken was. Ik had toen ander werk gekregen. De eindelooze palavers
met

1

De in noot 2, p. 114 genoemde staking was de aanleiding tot de oprichting van de Alg. Ned.
Zeemansbond; zeelieden van de K.N.S.M. gaven hiertoe de stoot, toen zij de opdracht kregen
het werk der stakende bootwerkers te doen. Vgl. Rüter, Spoorwegstakingen, p. 239, en
Gedenkboek Zeemansbond, p. 11.
2 Op 19 juli 1900 brak een staking onder de zeelieden in Rotterdam uit. De Alg. Ned.
Zeemansbond in Amsterdam formuleerde daarop een aantal eisen betreffende gages,
werktijden en voeding en zond deze naar de in Amsterdam gevestigde
scheepsvaartmaatschappijen. Toen deze niet antwoordden, gingen ook in Amsterdam de
zeelieden tot een korte staking over. Na onderhandelingen via de waterschout kwam men op
23 juli tot overeenstemming en werd de staking (na twee dagen) beëindigd. Vgl. Gedenkboek
Zeemansbond, p. 20 vlg. Een en ander bevestigen de K.N.S.M.-notulen.
3 Het is onbekend waar.
4 In plaats van een verhoging van de gage voor schepelingen beneden de rang van stuurman
of machinist met ƒ 10, - per maand, werd een verhoging van ƒ 8, - verkregen (voor
lichtmatrozen en jongens van ƒ 3, -). Vgl. Gedenkboek Zeemansbond, p. 21, 23.
5 Vgl. hier p. 120 vlg.
a Vanaf: ‘ik’ .... tot het einde der alinea toegevoegd.
6 Dit was juist voorzien, vgl. hier t.a.p.
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ambtenaren, binnen- en buitenlands, hadden beslag op mij gelegd.1
De zich langzamerhand baanbrekendea notie van eigen kracht, door de successen
waarmede de eerste stakingen bekroond geworden waren, gevoed, hadden de
gemoederen van onze werknemers, bootwerkers en zeelieden, aan het gisten gezet.
De socialisten hadden tot destijdsb slechts een zijdelingschen invloed op de
arbeidersbeweging in het havengebied uitgeoefend, die zich, anders dan te Rotterdam,
waar althans de zeelieden zich onder socialistische leiding bevinden, anarchistischc
ontwikkelde.2 De geringe geestelijke ontwikkeling van de arbeiders in dit bedrijf, de
weerbarstige aard der Amsterdammersd en de weerzin der leiders, die zich vaak meer
door de woelige vergaderingen lieten leiden dan dat zij leiding gavene, om met de
inzichten der socialistische voormannen rekening te houden3, werkten samen om hen
van de socialisten geen anderen steun te doen aanvaarden dan woorden van sympathie
in ‘Het Volk’, dat in dagen van crisis hevig tegen de reeders te keer ging. Van eenig
hooger organisatiebegrip, gevoel van medeverantwoordelijkheid, erkenning van het
gezag der eenmaal gekozen leiders, was allerminstf bij de havenarbeiders eenige
sprake.g In tijden van rust telde hun vakvereeniging haast geen betalende leden, welke
echter in groote getale kwamen toestroomen, wanneer zich een actie tegen de patroons
begon te ontwikkelen en de hoop op eenig succes levendig werd. Dan begon men
dadelijk met gewelddadig optreden, dat door het meest

1
a
b
c
2

d
e
3

f
g

Heldring duidt hier op zijn werkzaamheid als president-directeur der Ned. Handel-Mij. na
de Tweede Wereldoorlog. Vgl. hier t.a.p.
Toegevoegd: ‘gewettigde begeerte naar lotsverbetering en ....’
Oorspronkelijk: ‘hebben tot op den huidigen dag hoogstens’.
Oorspronkelijk: ‘sterk anarchistisch’; tevoren: ‘meer anarchistisch’.
Dit mag aan de buitenkant de indruk zijn geweest, het feit was dat de betreffende
vakverenigingen noch sociaal-democratisch, noch anarchistisch wilden zijn; zij wilden in de
eerste plaats het levenspeil der leden verhogen. Vgl. Rüter, Spoorwegstakingen, p. 253. Vgl.
over de Rotterdamse verhoudingen p. 18 vlg.; Brautigam, Langs de havens.
Toegevoegd: ‘de weerbarstige aard der Amsterdammers’.
Toegevoegd: deze bijzin.
‘De leiders richtten hun activiteit op het direct belang en bekommerden er zich weinig om,
of hun middelen door Troelstra of Domela Nieuwenhuis gesanctionneerd waren, mits ze
dienstig bleken voor hun doel.’ Rüter, Spoor wegstakingen, p. 253.
Oorspronkelijk: ‘tenminste’.
Oorspronkelijk: ‘geen sprake’.
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rumoerige deel der arbeiders bepaald werd.1 Het wasa in die jaren een staak-maar-raak
tactiek2, terwijl de besmettingstheorie, die alle behandeling van goederen waaraan
onderkruipers (niet-stakers) gewerkt hadden, verbood, een andere uiting van
onvolgroeid inzicht in eigen belang was3, welke de burgerij bij elk belangrijk conflict
spoedig ging hinderen en tegen de arbeidersbeweging innam. Het feit voorts, dat
zelfsb verstandige voormannen in de havenarbeidersbeweging, zooals Wessels en
Pothuma, beurtelings in rustige dagen alle mogelijke moeite hadden om hun
vakvereeniging op kracht te houden en zich bij conflicten te gedragen hadden naar
de pressie, door de opgezweepte massa op hen uitgeoefend, maakte een vruchtbare
samenwerking met de arbeidersorganisatie zeer bezwaarlijk. Iets gunstiger was het
gesteld met de zeeliedenorganisatie, den ‘Algemeenen Nederlandschen
Zeemansbond’4, waarvan het bestuur haar leden over het algemeen beter in handen
had dan bij de havenarbeiders het geval was, doch de onbetrouwbaarheid van haar
voorzitter en het ontbreken van hoogere moreele opvattingen bij het bestuur,
bemoeilijkten ook daar voortdurend het overleg tusschen patroons en vakorganisatie.c
Na de capitulatie der stoomvaartmaatschappijen in Juli 1900 zagen hun directies
in, dat een patroonsorganisatie noodig was geworden,

Vgl. Rüter, Spoorwegstakingen, p. 252, 253. Het orgaan ‘De Propagandist’ gaf nu en dan
lijstjes van werklieden die wegens handtastelijkheden ‘in 's lands hotels logies gekregen
hadden’. Te bedenken valt dat de onverschillige houding der arbeiders voor het
organisatiebeginsel mede samenhing met een gevoel van depressie als gevolg van
werkloosheid. Vgl. Rüter, Spoorwegstakingen, p. 249.
a Er is hier nog een andere, doorgestreepte en onleesbare versie.
2 Vgl. Rüter, Spoorwegstakingen, p. 255, 256, gewaagt van tal van spontane, zo men wil,
wilde stakingen.
3 De zwakke plek in de actie der havenarbeiders was het feit dat zij zo gemakkelijk vervangbaar
waren; een succes was slechts bij overrompeling mogelijk. De vemen en
scheepsvaartmaatschappijen zochten zich bovendien te wapenen door vaste arbeiders aan te
trekken, waardoor losse en los-vaste arbeiders zich in hun bestaan bedreigd zagen. Op initiatief
van het Nationaal Arbeids-Secretariaat sloten de vakverenigingen van havenarbeiders zich
daarom in maart 1900 aan in een federatie. Vgl. Rüter, Spoorwegstakingen, p. 236 vlg.
b Dit woord geschrapt.
4 Vgl. Gedenkboek Zeemansbond, p. 14 vlg. Hier bestond echter een interne wrijving tussen
bestuursleden. Vgl. genoemd Gedenkboek, p. 27.
c Geschrapt vanaf ‘doch’.
1
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en de Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied1 werd opgericht, met G.A.
Baron Tindal (directeur van de Kon. West Ind. Maildienst) als voorzitter en H.Th.
Cox (of B. Nierstrasz, van de Hollandsche Stoomboot Mij) en mijn persoon als
bestuursleden. Aanvankelijk bevatte deze vereeniging slechts de te Amsterdam
gevestigde stoomvaartmaatschappijen en hield zich slechts met vraagstukken den
arbeid der zeelieden betreffende, bezig.2 Het waren eigenlijk minder vraagstukken
dan dagelijks terugkeerende kleine geschillen tusschen gezagvoerders der
thuisgekomen schepen en de mindere zeelieden over de uitbetaling van overwerkgeld.
Het recht op een extra vergoeding van het werk, verricht gedurende meer dan 12 uur
per etmaal, was in Juli 1900 toegestaan, doch alle mogelijke excepties voor diensten
waarvoor alle ‘hens’ noodig waren of voor gevallen van nood waren overeengekomen
en, daar bovendien de werktijd aan boord in wachten ingedeeld was, waarvan het
begin en de afloop niet altijd nauwkeurig vast te stellen waren, werd dit recht alras
tot een voortdurende bron van disputen, die telkens in kleine stakinkjes ontaardden.3
Het bleek bovendien dat, toen onze organisatie eenmaal bestond, zij zich niet tot de
zeelieden bepalen kon en zich weldra met de vragen welke zich in de betrekkingen
tusschen patroons en havenarbeiders voordeden, moest inlaten. Toen zij eenmaal
zóóver was, moest aan den drang der cargadoors, die als vertegenwoordigers van
buitenlandsche reederijen buitenlandsche booten te laden en te lossen hadden en als
zoodanig in het havenbedrijf dezelfde arbeidsmoeilijkheden als de reeders ontmoetten,
om tot onze vereeniging

1

2

3

Oprichters waren de Maatschappij ‘Nederland’, de Koninklijke West-Indische Maildienst,
de Hollandsche Stoombootmaatschappij en de K.N.S.M. Rüter, Spoorwegstakingen, p. 243.
De eerste bestuursvergadering vond plaats op 17 augustus 1900. In 1909 werd de vereniging
omgezet in Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied in Noord-Holland; in 1917
in Scheepvaart Vereeniging Noord. Mededeling van de Scheepvaart Vereeniging Noord te
Amsterdam.
In dit verband was van belang, wat Heldring hier niet, maar op p. 126 noemt, de invoering
van livretten; de houder van een livret of boekje kreeg een recht van voorkeur bij
aanmonstering. Vgl. Rüter, Spoorwegstakingen, p. 244.
Wrijving en korte stakingen waren er ook naar aanleiding van ontslagen aan zeelieden die
bestuurslid waren van de Alg. Ned. Zeemansbond, en tevens in reactie op pogingen om de
Nederlandse zeelieden door kleurlingen te vervangen. Vgl. Gedenkboek Zeemansbond, p.
28 vlg.
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toegelaten te worden, toegegeven worden.1 Het was het paard van Troje dat wij
binnen haalden, want gaven de werklieden der stoomvaartmaatschappijen ons reeds
veel te doen, legio werd het aantal kwesties, toen de cargadoors eenmaal leden der
vereeniging waren. Deze categorie van werkgevers liet van oudsher de arbeidsregeling
aan ‘bazen’ over en bemoeide zich persoonlijk weiniga met deze afdeeling van hun
taak. De bazen hadden weinig prestigeb en talrijk waren de misstanden welke wij in
hun relaties met de bootwerkers ontdekten. In de jaren 1900/1903 waren wij als
bestuurderen overladen met de afdoening van geschillen, de afschaffing van
misbruiken en het ontwerpen van nieuwe regelingen2, waarbij wij den afwisselend
lijdelijken en openlijken tegenstand der werklieden en weinig of geen medewerking
van de zijde der cargadoorspatroons ondervonden. De verstandigste figuur uit die
wereld was die van den heer Donker van Gebr. Scheuer.3 Ons bestuur was vol goede
bedoelingen, doch gebrek aan technische kennis, vooral bij de kwesties op laden en
lossen betrekking hebbende, vertraagde zonder twijfel ook hunnerzijds dikwijls den
gang van zaken en veroorzaakte soms verkeerde beslissingen. De oude heer Tindal,
wien de arbeid te veel werd, trad af en werd als voorzitter door den heer Op ten
Noort, directeur der Stoomvaartmaatschappij ‘Nederland’, vervangen4, zeker den
best denkbaren man voor die plaats. Als Secretaris van het bestuur werd Mr. J.K.
Hummel5 aangesteld, een uiterst bekwaam en aangenaam man, die al zijn tijd aan
zijn ondankbare taak wijdde. Langzamerhand was het zeeliedenbelang, althans
tijdelijk, op den achtergrond geraakt, en de havenarbeid, waarin alles op een

1

De vakgroep Cargadoors verschijnt bij de oprichting der Scheepvaart Vereeniging Noord
(1917). Mededeling van de Scheepvaart Vereeniging Noord. Uit het verband van wat Heldring
vertelt, blijkt dat zij al in de beginfase lid moeten zijn geworden.
a Oorspronkelijk: ‘niet of zeer weinig’.
b Oorspronkelijk: een andere, onleesbare versie.
2 Men poogde zich o.a. tegen stakingen te wapenen door na te gaan waar men vervangers kon
werven en hoe men deze kon huisvesten; voorts door iemand aan te stellen die de arbeid van
werkwilligen bij staking kon leiden. Vgl. Rüter, Spoorwegstakingen, p. 244.
3 Gebr. Scheuer, expediteurs en cargadoors te Amsterdam.
4 Dit gebeurde op 9 juli 1902.
5 Dit kan mr. J.K. Hummel (1891-1956) niet zijn geweest, vermoedelijk Johannes Henricus
Hummel (1865-1937); aanvankelijk marineofficier 1897-1928; in dienst der Kon. Paketvaart
Mij., directeur in Amsterdam.
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naderende uitbarsting wees, nam ons geheel in beslag. De werkliedenorganisatie was
‘Recht en Plicht’1 waarin de bekwame Secretaris Wessels de grootste rol speelde.a
Op grond van het werkdadig aandeel dat haar rumoerigste leden bij alle
arbeidsverstoringen hadden, haar zwakke leiding (ondanksb den bekwamen secretaris,
de heer Wessels2), zooals die in haar orgaan ‘De Havenarbeider’ tot uiting kwamc,
erkende onze vereeniging, waarin ultrad conservatieve mannen als Nierstrasz en
onverschilligen als de cargadoors een grooten invloed behielden3, haar niet als
vertegenwoordigster der werkliedenbelangen, zelfs niet als vertegenwoordigster van
een groep van werklieden. Of het verstandig gezien was, is thans niet meer uit te
maken; zeker is het, dat ook onder de werklieden de meerderheid afkeerig was van
de rustverstorende tactiek van ‘Recht en Plicht’, al liet zij zich, zooals later eenige
malen bleek, door haar terroriseeren. Toen de invloed der vakvereeniging zich
voornamelijk kenmerkte door de toepassing der bovengenoemde ‘besmettingstheorie’,
waardoor elk klein geschil dadelijk een ontzaggelijke uitbreiding dreigde te bekomen,
was een goede verstandhouding met de patroons welhaast uitgesloten.4
Deze besmettingstactiek leidde tot de groote staking van 1903, die het land in rep
en roer bracht.5 Een conflict was, ik weet niet meer
e

1

Eind 1891 gesticht, in 1899 aangesloten bij het socialistische Nationaal Arbeids-Secretariaat.
Uit een behoefte tot landelijke organisatie ontstond eind 1899 de Nederlandsche Scheepsen Bootwerkersbond. Vgl. Rüter, Spoorwegstakingen, p. 238, 239.
a Geschrapt vanaf ‘waarin’.
b Deze zin toegevoegd.
2 Wessels wordt in Gedenkboek Scheepvaartver., p. 20, voorzitter van Recht en Plicht genoemd.
c Toegevoegd vanaf ‘zooals’.
d Dit woord geschrapt.
3 Een waarderend oordeel over de Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied bij
Rüter, Spoorwegstakingen, p. 248, die daar getuigt dat zij voor alles de belangen van haar
leden behartigde, maar dit niet enghartig deed. ‘Er was zeker een groep die de
vakvereenigingen machteloos wilde maken en verder de toestanden laten, zooals ze waren.
De meerderheid, geleid door Op ten Noort, die nobelheid aan kracht paarde, Boissevain en
Tegelberg heeft zich daar echter krachtig tegen verzet.’
4 Vgl. Rüter, Spoorwegstakingen, p. 258.
5 Over deze uiteraard: Rüter, Spoorwegstakingen.
e Dit woord geschrapt.
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uit welke futiele oorzaak, uitgebroken met het werkvolk der firma Wm. H. Müller
& Co.1 De arbeid was neergelegd, en toen de stakers ondanks herhaalde aanmaningen
onwillig bleven het werk te hervatten, waren lieden van de overzijde van het IJ, uit
Nieuwendam2, aangenomen en in de loods van Müller geherbergd, om hen tegen
geweldenarijen te beschermen. De goederen door deze lieden gelost, waren ‘besmet’,
en reeds hadden wij moeilijkheden met het volk van een der veemen, dat, aangewezen
zijnde om een deel ervan per schuit naar de stad te vervoeren, zulks weigerde, toen
plotseling de brand naar alle zijden uitsloeg3, doordat eenige lieden in dienst der
Hollandsche Spoorweg Mij4, die het transport van een ander deel der

1

2
3
4

De aanleiding was mogelijk futiel, de oorzaak echter niet. Op de achtergrond staat de gedachte
dat de arbeiders tegenover de zich aaneensluitende werkgevers krachtiger wapens nodig
hadden; zij verenigden zich daarom in een federatie en raakten er praktisch en theoretisch
van overtuigd dat een algemene staking hèt wapen was. Uit een streven naar zelfbehoud,
maar ook als een greep naar de macht stelde de federatie per 1 januari 1903 de eis van een
verplicht lidmaatschap voor alle dok- en havenarbeiders. In deze felle sfeer brak, vóór het
conflict bij Wm. H. Müller & Co. al een staking uit bij het Vriesseveem, op 1 december
1902: 40 losse arbeiders wilden niet met de schuitenvoerders samenwerken bij het lossen
van suiker; op 3 december staakten alle dok- en veemarbeiders, opdat de andere vemen de
suiker voor het Vriesseveem niet zouden kunnen opslaan. Nadat ook de handels- en
pakhuisbedienden hierbij betrokken waren geraakt, kwam de staking op 12 december tot een
einde: de eis der arbeiders werd ingewilligd. Dit spitste de sfeer zeer toe (vgl. Rüter,
Spoorwegstakingen, p. 262, 268). Onverwacht kwam nu de kwestie van het al of niet werken
met niet-georganiseerden aan de orde. Het wegen der goederen geschiedde in vele gevallen
door arbeiders van de vemen. Op 8 januari 1903 moest het Blaauwhoedenveem goederen in
ontvangst nemen bij Müller & Co. en zond daarvoor twee controleurs. De arbeiders van het
Purperhoedenveem en de loodswerkers van Müller & Co., die leveren moesten, wensten niet
met deze arbeiders samen te werken, omdat zij ongeorganiseerd waren. Dit moest tot een
groot conflict leiden, nl. over de vraag of de werkgevers al of niet volstrekt vrij zouden zijn
in de keus van hun arbeiders. Vgl. Rüter, Spoorwegstakingen, p. 264, 265. De firma Müller
verzocht het veem de niet-georganiseerde controleurs niet te vervangen en gaf de zaak in
handen van de Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied.
Volgens Rüter, Spoorwegstakingen, p. 278, waren het Durgerdammers, die door de
havenarbeiders niet weinig geterroriseerd werden. Vgl. ook p. 123.
Vgl. details bij Rüter, Spoorwegstakingen, p. 265 vlg.
Voluit: Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij.
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partij te bewerkstelligen had, ervoor bedankten.1 De directie der
Spoorwegmaatschappij kon zich niet bij die houding neerleggen, eischte van haar
werklieden de vervulling van hun taak, dreigde met hun vervanging door anderen en zag zich den volgenden dag voor een algemeene spoorwegstaking geplaatst,
waarbij zich het personeel der Staatsspoor aansloot.2 Amsterdam was afgesloten,
want het watertransport was reeds eenige dagen door de daarin geproclameerde
staking geïmmobiliseerd, en nu waren de spoorwegen gevolgd. Burgemeester Van
Leeuwen wasa zeer bezorgd, want ook de geesten bij de gemeentearbeiders waren
allerwege aan het gisten. Het personeel aan de gemeentelijke gasfabrieken en
electriciteitswerken beraadslaagde over de wenselijkheid zich aan te sluiten bij de
staking3, indien niet aan den eisch der havenarbeiders - het ontslag der ‘onderkruipers’
in de loods van Müller - voldaan werd. De politie had sedert weken de handen vol,
en was doodmoe, troepen waren, behalve de enkele honderden mannen uit de
Amsterdamsche kazernes4, nauwelijks te bekomen, daar de treinen niet liepen. De
Regering in Den Haag, het ministerie-Kuyper5, was door de omstandigheden

1

Door de vakorganisaties van spoorwegarbeiders was tevoren al principieel besloten geen
onderkruipersarbeid te dulden; het geval waar Heldring op doelt, is de weigering op 28 januari
1903 van enkele leden van het personeel wagens door te zetten in de Rietlanden. Vgl. Rüter,
Spoorwegstakingen, p. 277.
2 Dit gebeurde derhalve op 29 januari. Algemeen was de spoorwegstaking op dit moment niet.
Bestuurders der vakorganisaties poogden de staking te beperken, wat de daaropvolgende
nacht en dag niet gelukte; uit solidariteit staakten de arbeiders van de Staatsspoor, terwijl de
arbeiders van de personendienst der H.IJ.S.M. hetzelfde deden. Ook op andere steden sloeg
de staking over. In Amsterdam was de staking van het spoorwegpersoneel op 31 januari
nagenoeg algemeen. Vgl. Rüter, Spoorwegstakingen, p. 281 vlg.
a Er is hier een stuk tekst weggeknipt.
3 Rüter noemt de vakvereniging van bakkers en broodbezorgers en koetsiers. De stad gaf
overigens de indruk van rustige orde. De roerigheid onder de gemeente-werklieden ontstond
pas toen de spoorwegstaking al was opgeheven (31 januari), maar de havenstaking nog
voortduurde. Vgl. Rüter, Spoorwegstakingen, p. 289, 297.
4 Er lagen op dat moment een 1750 man in Amsterdam. Vgl. Rüter, Spoorwegstakingen, p.
289.
5 Het ministerie-Kuyper (1901-1905) was het tweede coalitie-ministerie. A. Kuyper (1837-1920)
beheerde hierin de portefeuille van binnenlandse zaken.
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verrast en wist geen anderen raad te geven dan maar in te willigen.1 In een bespreking
ten kantore der Hollandsche Spoorweg Mij op 3 Februari2 1903, waarheen de
bestuurderen der Werkgeversvereeniging zich begeven hadden, werd, op raad van
den heer R. van Hasselt, den krachtigen en bekwamen directeur der maatschappij,
die voortdurend overleg met de Regering gepleegd had en de hopeloosheid van den
toestand inzag, tot overgave besloten.3a Het was een nieuwe volkomen nederlaag van
het patronaat en een ongedroomde overwinning van den arbeider. Niet alleen de
werkgevers waren gedwongen geweest, op het voor hen belangrijkste punt, de vrije
keuze van den arbeider, vervanging van den weigerachtigen arbeider door den
werkwilligen, te capituleeren, maar alle gestelde machten van den Staat waren
ontoereikend gebleken om den wil van den Arbeid, wanneer hij zich eenmaal
eensgezind uit, te breken. Voor zijn macht had alles in den lande moeten buigen. De
tijd die op de overwinning volgde, was dan ook die van den vreugderoes.4 De
aangenomen Nieuwendammers werden natuurlijk ontslagen, niet zonder hooge
schadeloosstellingen, want hun was vast werk toegezegd, en deze belofte kon niet
gehouden worden. Dwang werd uit-

1

In feite heeft de ministerraad nooit willen ingaan op pogingen tot ontheffing van de
verplichtingen van art. 31 Spoorwegwet (plicht tot vervoer van alle aangeboden goederen).
Zij stelde nadrukkelijk dat de H.IJ.S.M. op eigen verantwoordelijkheid had te beslissen. De
capitulatie van 31 januari van H.IJ.S.M. en S.S. was dan ook een zelfstandig besluit. Vgl.
Rüter, Spoorwegstakingen, p. 290-295, 313 vlg.
2 Dit moet zijn 1 februari.
3 Te bedenken valt dat de spoorwegstaking op 31 januari was geëindigd; die in het havenbedrijf
duurde voort tot laat in de avond van 1 februari, toen de werkgevers tot toegeven genoopt
werden, omdat een volhouden in de gewekte overwinningsroes der arbeiders de meest fatale
gevolgen zou kunnen hebben. Tot de beëindiging van de staking droegen burgemeester Van
Leeuwen en Treub (op dat tijdstip hoogleraar economie) zeer veel bij. De arbeiderseisen
werden ingewilligd met uitzondering alleen van het verplicht lidmaatschap. Vgl. Rüter,
Spoorwegstakingen, p. 296-301. Achteraf is opgevallen dat de werkgevers de kracht der
arbeidersorganisaties onderschatten en van het ene uiterste in het andere vervielen, in het
bijzonder het Blauwhoedenveem: van een volkomen negatie tot een bijna even volkomen
capitulatie. De Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied ging dezelfde weg, maar
via een reeks concessies, die steeds een fase te laat kwamen. Rüter, Spoorwegstakingen, p.
311.
a Een geschrapte zin is hier onleesbaar.
4 Vreugde, zegt Rüter, drukt het gevoel hier zwak uit: het was geestdrift. hyperbolische
vervoering, Rüter, Spoorwegstakingen, p. 357.
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geoefend, om alle werklieden in de vakorganisatie te doen treden. Het werk werd
neergelegd, wanneer een ‘ongeorganiseerde’ zich onder de arbeiders bevond, telkens
braken kleine stakingen uit, telkens werden goederen ‘besmet’ verklaard, hetgeen
tot in de verste geledingen van het vervoer stremmingen veroorzaakte; willekeur
heerschte weldra zoo sterk in de Amsterdamsche haven, dat een geregelde gang van
zaken hoe langer hoe meer onmogelijk bleek.1 Het kon niet lang meer zóó voortgaan.a
De regeeringb had intusschen niet stil gezeten. Geleerd door de ervaring der
Februaridagen had Kuyper, naar men zeide vooral door De Savornin Lohman2 daartoe
gedrongen (oorspr.: geïnspireerd), zeer spoedig wetsontwerpen ingediend, welke in
geval van spoorwegstaking de voortzetting van den treinenloop door de militaire
macht verzekerden en verschillende gewelddadige handelingen van stakers, tot nu
toe straffeloos, strafbaar maakten.3 Deze wetsontwerpen wer-

1

Het gevaar van een staking van gemeente-arbeiders werd slechts met veel moeite bedwongen.
Rüter, Spoorwegstakingen, p. 325-330. De militante geest onder de arbeiders verminderde
overigens met de dag; in het havenbedrijf maakte bovendien de aaneensluiting tot
samenwerking van de Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied, die in het
Veembedrijf, de Amsterdamsche Expediteursvereeniging en de
Schuitenvaarderspatroon-vereeniging (begin februari) de kansen tot slagen van een staking
veel geringer. De patroons bleken in overleg met de vakverenigingen voor iedere categorie
tot een geregelde arbeidsovereenkomst te willen komen. De Vereeniging van Werkgevers
op Scheepvaartgebied gaf hier het voorbeeld. Rüter, Spoorwegstakingen, p. 333.
a Deze zin geschrapt.
b Oorspronkelijk: ‘Gelukkig had de regeering’.
2 Na de staking was in De Nederlander, het blad van De Savornin Lohman, nadrukkelijk een
wettelijke voorziening geëist. Bij de samenstelling der wetsontwerpen was hij nauw betrokken.
Uit een en ander krijgt men inderdaad de indruk dat hij de voornaamste inspirator op de
achtergrond is geweest.
3 Vgl. Rüter, Spoorwegstakingen, p. 549 vlg. De indiening vond plaats op 25 februari. De
aanneming van de wetsontwerpen zou een tweetal aanvullingen van het Wetboek van
Strafrecht ten gevolge hebben: nl. om de belemmering van werkwilligen tegen te gaan en
om de dienstweigering van ambtenaren en allen die in enige openbare dienst of bij het
spoorwegverkeer werkzaam zijn, strafbaar te stellen. Voorts werd een uitbreiding van de zg.
spoorwegcompagnie beoogd, die in buitengewone omstandigheden een beperkte dienst zou
kunnen uitoefenen en wenste men een commissie van onderzoek te benoemen, die de
arbeidsvoorwaarden van het spoorwegpersoneel zou bestuderen en eventueel wijzigingen
daarin voorstellen.
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den, ondanks het hevig verzet der arbeiders1, door de beide Kamers aangenomen en
op 1 April 1903 afgekondigd.2 Onmiddellijk daarop volgde een nieuwe algemeene
staking in alle transportbranches, welke, eveneens dadelijk, door de werkgevers in
het havenbedrijf, die aan de onmogelijkheid van de voortzetting van de
werkzaamheden onder de laatstelijk bestaand hebbende terreur een einde wilde
maken, door een algemeene uitsluiting beantwoord werd.3 Bij de proclamatie daarvan
werd aangekondigd, dat de werklieden bij opheffing der uitsluiting op later bekend
te maken voorwaarden aangenomen zouden worden. Reeds spoedig bleek de
algemeene staking, trouwens door de socialistische leiders van den beginne af
veroordeeld4, een mislukking te zijn. De spoorwegen werden door troepen bewaakt,
en het spoorwegpersoneel, over het algemeen rustiger dan de havenarbeiders, voelde
zich weinig geroepen tegen de regeeringsmaatregelen, welke niet anders dan het
bevorderen van de zekerheid van den staat en het tegengaan van geweldenarij
beoogden, verzet te plegen, zoodat de treinenloop ongestoord bleek. Dit was een
eerste ontgoocheling voor de leiders van de anarchistische arbeidersbeweging, die
hun voornaamste troef verloren zagen. Hun gezag in de haven was daarmede
aanzienlijk gedaald, en weldra kregen de rustige elementen, welke ook daar den
ongeregelden gang van zaken in den laatsten tijd lijdelijk aangezien hadden, de
overhand. De sym-

1

2
3

4

De oppositie ging niet alleen uit van de socialisten, die zich tegen ieder verbod van staking
verzetten, maar ook van de meerderheid der vrijzinnigen, die zich niet konden verenigen met
een strafbaarstelling zonder een gelijktijdige regeling der rechtspositie van het
spoorwegpersoneel. Als concessie werd nog vóór de stemming over het wetsontwerp een
desbetreffend Koninklijk Besluit afgekondigd. De aanneming van de wetsontwerpen
geschiedde in de Tweede Kamer met alleen de stemmen der sociaal-democraten, de
vrijzinnig-democraten en Staalman, de christen-democraat, tegen.
De afkondiging vond niet op 1, maar op 11 april plaats. Vgl. Staatsblad 1903, no. 101.
De hier vermelde volgorde is niet juist, in de herinnering van Heldring blijkbaar vervaagd.
De publikatie in het Staatsblad geschiedde op 11 april, de staking der transportarbeiders werd
afgekondigd tegen de nacht van 5 op 6 april, de algemene werkstaking tegen 8 april. Beide
stakingen waren dan ook een reactie op de indiening der wetsontwerpen. Vgl. Rüter,
Spoorwegstakingen, p. 411 vlg.
In dit opzicht nam Troelstra een enigszins andere positie in dan Oude-geest en Vliegen, die
zich eerder dan hij tegen de algemene staking keerden. Vgl. Rüter, De spoorwegstakingen
van 1903, in: Antirevolutionaire Staatkunde, dl. XIV, p. 296.
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pathie van de burgerij voor de onordelijke beweging, welke zij in haar gevaarlijke
afmetingen meegemaakt had, was nul1, en binnen een week was de zaak voor de
stakingsmannen verloren.2 Toen wij den 13den April de uitsluiting ophieven en
verklaarden het overgroote deel der werklieden weer te zullen aannemen en slechts
hen uitzonderden die zich bijzonder aanstootelijk gedragen hadden, stroomde al wat
ooit havenarbeid verricht had naar het kantoor der Vereeniging van Werkgevers, om
aangenomen te worden.3 Aan hen op wier diensten prijs gesteld werd, werden boekjes
uitgereikt, welke de houder bij den patroon op wiens aanbeveling de Vereeniging
het boekje afgaf, de voorkeur boven anderen bij het besteken (de aanneming) voor
het werk verschafte, en bij alle patroons de voorkeur boven hen die geen boekje
bezaten. Bovendien stelden de verschillende belangrijke werkgevers een groot aantal
werklieden op contract aan, waarbij hun een minimumloon in de 14 dagen en de
preferentie zelfs boven houders van boekjes gewaarborgd werden. Zoowel deze
contracten als de boekjes (aan beide waren toezeggingen van onderstand in het geval
van ziekte verbonden) werden gretig aanvaard en bleven gedurende de eerstvolgende
jaren een waarborg voor de rust in de haven.
De Vereeniging van Werkgevers, in welker bestuur ik bleef, werkte in die jaren
met meer rust en over het algemeen met meer succes dan vóórdien. Gedeeltelijk was
dit toe te schrijven aan onze groeiende ervaring en aan de voortreffelijke
eigenschappen van den nieu-

1
2

3

De publieke opinie was de stakers over het algemeen zeer vijandig gezind. Vgl. Rüter,
Spoorwegstakingen, p. 530.
Heldring geeft in zijn brief van 27 april 1903 aan Van Walree (in Collectie-Heldring) een
interessante nabeschouwing.
Hij zegt: .... ‘het geldt nu maar met alle macht tegen misstanden te waken, die op den duur
weer aanleiding tot eene uitbarsting zouden kunnen geven. In de scheepvaartwereld zal dat,
vlei ik mij, wel gaan, doch of onze tegenwoordige bondgenooten, de veemen, wijs (en
fatsoenlijk) geworden zijn, betwijfel ik. Hun beginselen zijn lofwaardig, wanneer ze in den
knel zitten, of zij een wijziging zullen ondergaan in tijden van weelde, moet afgewacht
worden. Een der veembestuurderen, plat van taal en dik van woorden, stak dezer dagen op
eene vergadering van werkgevers eene kleine peroratie af, waarbij hij o.m. (zich vergissend)
zei: ‘En nu, mijne heeren, ofschoon de zege aan ons is, laten we zorgen voorloopig eerlijk
te blijven!’
De werkgevers in het havenbedrijf legden voorwaarden op die alle geschilpunten in het
voordeel der patroons beslechtten. Vgl. Rüter, Spoorwegstakingen, p. 532.
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wen secretaris, den heer H.P. de Haan1 (een oud-gezagvoerder der Koninklijke Ned.
Stoomboot-Mij), doch ook aan het verlangen naar rustigen arbeid, dat na de bewogen
jaren bij den bootwerker voorzat. Slechts de zeelieden gaven nu en dan last, doch
het kwam nooit verder dan partieele stakingen, welke als van ouds gewoonlijk door
de voor verschillende uitleggingen vatbare overwerkregeling in de hand gewerkta
werden. Ten slotte veranderden wij haar (oorspr.: veranderde ik die ...) in dien zin,
dat allerlei excepties kwamen te vervallen, en sedertdien tijd gaf zij minder aanleiding
tot wrijving. Een andere bron van klachten van den zeeman werd weggenomen, toen
wij de gezagvoerders onthieven van de zorg voor de verstrekking van de voeding
van de schepelingen en deze in eigen beheer namen.2 Ettelijke gezagvoerders hadden
die taak tot een geldmakerij verlaagd, door van de 75 cent per dag per man welke
hij van de Maatschappij als vergoeding ontving, zoo weinig mogelijk uit te geven.
De afschaffing van deze regeling bracht een aanzienlijke verbetering te weeg, maar
geheel verstomden de klachten niet, want ondanks alle voorzorgen welke wij voor
een doeltreffend en vrijgevig en toch niet al te royaal beheer troffen, kwamen fouten
voor, lieten de zorgen of kunde van hofmeester of scheepskok soms te wenschen
over en bevonden zich veelal aan boord der schepen een of meer opvarenden die het
onmogelijke verlangden. Een groot deel onzer schepelingen waren ten allen tijde
zoogenaamde ‘eilanders’, lieden van Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog,
goede zeelui, die met een behoorlijke behandeling tevreden zijn; doch het aantal
opvarenden uit de groote steden nam met de uitbreiding der stoomvaart hand over
hand toe. Zij vormden het moeilijk te hanteeren, onbevredigende en steeds
onbevredigde element. Mijn indruk van den Nederlandschen zeeman, van de slechte
elementen niet gesproken, is over het geheel zeerb gunstig. Men kan schip en lading
gerust aan hem toevertrouwen, hij is kalm en zorgzaam, voortvarend en helder in
oogenblikken van gevaar, maar vaak putteluttig en geneigd tot kankeren. Vooral bij
de stuurlieden heb ik deze minder

1
a
2
b

H.P. de Haan trad in 1906 ambtshalve als secretaris op.
Oorspronkelijk: ‘veroorzaakt’.
Vgl. Gedenkboek Zeemansbond, p. 73 en brochure Zeeliedenstaking.
Dit woord toegevoegd.
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goedea eigenschappen opgemerkt.b Het zijn echter over het algemeen prachtkerels
van rustige geestkracht en trouw. Dat onder de scheepsofficieren in den loop der
jaren het mopperen meer algemeen werd, ondanks de voortdurende verbeteringen
welke in hun loon, huisvesting en voeding aan boord, zorgen voor den ouden dag en
voor hun nagelaten betrekkingen en hun verlofregeling gebracht werden, is toe te
schrijven, behalve aan een zekere pietluttigheid, aan de omstandigheid, dat in het
logies, de voeding en de regeling der werktijden aan boord der schepen niet zoo snel
verbeteringen aangebracht konden worden als zij en wijc wenschten. Het kwam
evenwel nooit tot een botsing tusschen deze werknemers en ons, de verhouding was
over het algemeen goed, en in tijden van stakingen der zeelieden en bootwerkers
schaarden zij zich steeds aan onze zijde.d Nu, aan het einde van mijn lange loopbaan
in de scheepvaart, waarin gedurende twee oorlogen de hoogste eischen aan de moed
en de voortvarendheid van den zeeman gesteld werden, kan ik slechts getuigen, dat
hij, als van ouds, Holland op zijn best is. (Deze opmerkingen over den zeeman schrijf
ik eenige tientallen jaren na de ondervinding; in den tusschentijd veranderde en
verbeterde veel, zoowel in betaalde lonen, als in voeding en pensioenreglementen.)e
De ernstigste staking na die van 1903 was die van 1911, toen de zeelieden met
onmogelijk in te willigen eischen, de ondermijning van het gezag aan boord
beoogende en de zekerheid van de volbrenging van de reis in de waagschaal stellende,
benevens een eisch tot verbetering der gages, waarover te praten viel, aankwamen
en de bootwerkers hen steunden met een eisch tot loonsverhooging voor henzelven.1
Wij stonden toenf voor een verbond van deze twee groepen,

a Oorspronkelijk: ‘goede en kwade’.
b Hiernavolgende passage is geschrapt: ‘Het aantal mannen aan boord van onze kleine
vrachtschepen is veel grooter dan dat op overeenkomstige Duitsche of Noordsche schepen,
waar meer aangepakt wordt. De uitzonderingen op den regel, en er zijn er gelukkig meer,
die zich door een plus van goede hoedanigheden onderscheiden dan die onder het gemiddelde
blijven, zijn dikwijls prachtkerels.’
c Toegevoegd: ‘en wij’.
d Geschrapt vanaf: ‘Het kwam evenwel ....’
e Vanaf: ‘Nu, aan het einde ....’ toegevoegd.
1 Vgl. brochure Zeeliedenstaking te Amsterdam 14 juni-9 augustus 1911. De directienotulen
der K.N.S.M. van 21 juni 1911 doen uitkomen dat .... ‘aan verschillende der eischen reeds
in 1910 werd tegemoetgekomen, terwijl de maatschappij nog onlangs de zeelieden, en tegelijk
ook de scheeps-offiicieren behalve de gezagvoerders, van de verplichtingen tot storting in
het Weduwenfonds onthief’.
f Oorspronkelijk: ‘toen voor de eerste maal voor ....’
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een actie welke klaarblijkelijk uit gemeenschappelijk overleg voortsproot. Ik besefte
dat, indien wij genoodzaakt werden toe te geven, wij hopeloos aan de willekeur onzer
arbeiders overgeleverd zouden zijn, hoezeer ik op zich zelf een verbetering der loonen,
die ik in het algemeen belang achtte, voorstond en reeds vóór het uitbreken der staking
bepleit had. Ik was echter tegen elke concessie gedurende de staking, omdat zij
ditmaal met een strijd om de macht gelijk stond. De strijd dien ik in den boezem der
werkgeversvereeniging te voeren had, was moeilijk, want toen de staking eenige
werken geduurd had, begonnen velen mijner collega's en directeuren van andere
reederijen, waarvan sommigen in het begin vrij luchthartig den strijd waren ingegaan,
weifelachtig te worden, en toen op het laatst de voorzitter, de heer Op ten Noort,
vermoedelijk niet krachtig gesteund door zijn collega's bij de ‘Nederland’, in een
vergadering1 openlijk het opgeven van den strijd verdedigde en ik mij daartegen met
alle kracht wanhopiga verzette, kwam het - voor de eerste en eenige maal - tot harde
woorden van zijn zijde. Ik achtte de zaak verloren, want alles wat ik had kunnen
doordrijven, was de verdaging van het besluit tot den volgenden dag, en ik verliet
die bijeenkomst zeer terneergedrukt. Bij de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij, waar men mijn inzicht omtrent de noodlottigheid van een
capitulatie na dezen strijd deelde, heerschte groote verslagenheid; doch ziet, dien
nacht bedierven de arbeiders hun eigen zaak. Enkele bazen (opzichters van het volk),
die in het duister van den nacht naar hun werk aan de IJkade wilden sluipen, werden
op Oosterburg door het volk aangevallen. Een patrouille (zoowel de haven als de
toegangen er heen werden militair bewaakt) snelde te hulp, en plotseling werd uit
de omliggende huizen op de soldaten geschoten. Het vuur moest beantwoord worden,
en ettelijke dooden en gewonden vielen. Toen den volgenden morgen het bericht
van deze bloedige gebeurtenis bekend werd2, gingen aan allen de oogen

1 Op 5 juli 1911.
a Dit woord geschrapt.
2 Een enigszins andere versie in de in noot 1, p. 128 genoemde brochure. Volgens Het Volk
van donderdag, 6 juli 1911, werd baas W. Heldering van de K.N.S.M. 's avonds door
politiemannen en marechaussees naar de terreinen der maatschappij gebracht, via de Kleine
Kattenburgerstraat, brandpunt van de stakingsbeweging. Toen één der stakers in de nabijheid
van W. Heldering kwam en een sabelslag kreeg, was dit het sein voor een algemene
vechtpartij. Uit vensters werd van allerlei naar de politie gegooid, tot bloempotten toe. De
politie trok verder en loste op het Mariniersplein enige schoten. De bevolking trok zich terug
in de Kleine Kattenburgerstraat, draaide de lantaarns uit, wachtte de politie na haar terugkeer
op en .... ‘hoopte daar de politie, indien ze in die straat mocht terugkeren, als wraak over
haar optreden, op het Mariniersplein, een stevige ontvangst te bezorgen’. De rust keerde
weer, tot plotseling een detachement infanterie verscheen en zonder te sommeren enige
salvo's in de Kleine Kattenburgerstraat afvuurde. Hierop vielen slachtoffers. Tot dan zou
door geen enkele staker geschoten zijn. Zelfs na dat moment zou er slechts een enkele maal
uit de huizen geschoten zijn. De stakingsleiding achtte het optreden van de politie
‘provocerend’.
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open voor de werkelijke beteekenis van de tegenpartij, voor wie men den vorigen
avond had willen bukken. Daarvan was nu bij geen der werkgevers meer kwestie,
en maar één oplossing bleef mogelijk: de overwinning. Zij kostte veel tijd en moeite,
doch zij werd bereikt. In Juni uitgebroken, werd de staking der zeelieden eerst
opgeheven nadat de bootwerkers reeds aan het werk waren gegaan en van allerlei
zijden goed bedoelde, doch kortzichtige en vergeefsche pogingen tot bemiddeling,
zelfs van minister Talma1, die met ons kwam confereeren, in het werk waren gesteld.
Door middel van Duitsche werkkrachten, door een Hamburgschen ‘strikebreaker’
geleverd, aan de IJkade gehuisvest en beschermd tegen geweld van de zijde der
stakers, lukte het ons de schepen te laden, te lossen en te bemannen, zij het ook
gebrekkig, en deze hervatting van het bedrijf ontmoedigde de kalmere gemoederen
onder de stakers, hen die zich vooral door vrees voor hun woeste makkers hadden
laten medesleepen. De staking der bootwerkers verliep in Juli en werd toen
opgeheven.2 De ‘Zeemansbond’ volhardde nog tot in Augustus, doch toen ook onder
zijn leden de strijdlust tot nul gedaald was en de meesten van hen zich al weer hadden
laten aanmonsteren, proclameerde het bestuur ook de zeeliedenstaking voor
geëindigd.3 De strijd was voor ons gewonnen, en nadat dit bereikt wasa, voerden wij
een loonsverhooging van 5 c. (van 25 op 30 c. in twee termijnen) per uur voor de
bootwerkers en een evenredige gageverbetering der zeelieden in, waardoor wij
bewezen dat wij niet om een geldkwestie tot het uiterste gestreden hadden, doch
uitsluitend om baas in eigen huis te blijven.

1

De bijeenkomst van de minister met de werkgevers vond plaats op 10 juli 1911. Mede door
Talma's optreden eindigde de staking in Rotterdam. In Amsterdam duurde zij voort.
2 Op 25 juli 1911.
3 Op 9 augustus 1911.
a Oorspronkelijke tussenzin onleesbaar.
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De vakvereenigingena deden het toen in hun pers voorkomen, alsof hun eischen en
hun houding in de verste verte niet de verkrijging van de overmacht bedoelden en
voornamelijk de verbetering van loon.1 Sedert dien tijd vonden geen verdere groote
conflicten plaats, doch ik zie met bezorgdheid den tijd tegemoet, die op het sluiten
van den vrede zal volgen.
Wederomb tien jaar later vond een groot conflict in de Amsterdamsche haven
plaats, doch het was toen mijn collega Valstar die de werkgeversbelangen leidde en
dit op uitmuntende wijze deed.c De lonen warend gedurende den oorlog op grond van
de groote rijzing der prijzen van levensbenoodigdheden en voor de zeelieden extra
wegens de buitengewone gevaren der zee, voortspruitende uit het Duitsche
mijnenstrooien en den duikbootenoorlog, sterk verhoogd geworden.2 Zoolange de
reeders zeer hooge vrachten inden, konden
a Oorspronkelijk: ‘Natuurlijk deden de vakverenigingen ....’
1 Het Volk was het eens geweest met de eisen, maar oneens met de methode. Het noemde de
staking een anarchistische beweging, geleid door anarchisten en gevoerd op anarchistische
wijze. Het liet al bij de aanvang der beweging het licht vallen op de ondemocratische,
geheimzinnige, onorganisatorische wijze waarop de staking vanuit Londen was voorbereid.
Zowel Het Volk, het N.V.V., als de S.D.A.P. weigerden de staking financieel te steunen.
Vgl. Het Volk van 15 augustus 1911.
b Hieraan voorafgaande geschrapt: ‘Sedert dien tijd vonden geen verdere groote conflicten
plaats, doch ik zie met bezorgdheid den tijd tegemoet, die op het sluiten van den vrede zal
volgen.’ Dit was, naar uit het volgende blijkt, door Heldring goed gezien.
c Vanaf ‘wederom ....’ toegevoegd.
d Oorspronkelijk: ‘zijn’.
2 Vgl. C.B.S., Zestig jaren, p. 128. Het jaarverslag 1918 der K.N.S.M. vermeldt: ‘Ook
gedurende 1918 genoot ons grotendeels werkeloos vast kadepersoneel het volle loon met
duurtebijslag en steunden wij bovendien onze werklooze losse havenarbeiders’. Vgl. ook
Vissering, Duurtevraagstuk, p. 39 vlg.
e Hier vangt een nieuwe versie aan, welke doorloopt tot het midden van blz. 132. De oude
door Heldring geschrapte versie luidt als volgt: ‘Vroeg of laat komt na den oorlog een tijd
waarin de winsten der reederijen door daling der vrachten zóó besnoeid zullen zijn, dat zulke
hooge loonen moeilijk te dragen zullen zijn. Aan de andere zijde zullen de prijzen op den
duur wèl, maar in den beginne na den oorlog niet dalen, zoodat de arbeider op handhaving
van zijn hooger loon aandringen zal (wat hij trouwens ook zal doen, indien het nadeel van
hooger loonsuitgaven niet meer bestaat). Al ben ik van meening, dat de werkgevers goed
zullen doen in den eenmaal bestaanden loonstandaard te berusten, ik betwijfel of zij algemeen
van die meening zullen zijn, en in vele bedrijven zal men die opvatting niet kunnen of willen
huldigen. Voeg daarbij het ontslag van enkele honderdduizenden soldaten, die arbeid zullen
zoeken en moeilijk zullen vinden, omdat in sommige bedrijven de oorlogsvraag niet meer
bestaan zal, andere met gebrek aan grondstoffen zullen te kampen hebben, en alle min of
meer ontwricht zullen zijn, bedenk dat het gevaar voor woelingen en revolutie in de thans
oorlogvoerende landen, waar dezelfde moeilijkheden zich zullen voordoen, maar de geest
van de arbeidende klasse bovendien verbitterd zal zijn door de verwoesting van zooveel
huiselijk geluk en de verminking van tallooze mannen, de uitgestane ellende, dan is het
geenszins ondenkbaar te achten, dat ook wij zeer ernstige jaren te wachten hebben. Dat de
bezittende klassen zich in een veel grootere macht van de arbeiders te schikken en bij een
zeer democratisch belastingstelsel neer te leggen zal hebben, lijkt mij zeker.
Op commercieel gebied maakte de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij
rassche vorderingen gedurende de 17 jaren die ik aan haar verbonden was. Haar kapitaal, bij
mijn optreden 2 millioen bedragende, is tot ƒ 15 millioen gerezen, een obligatieschuld, in
1899 ƒ 529.000 beloopende, werd in 1906 afgelost, doch moest weldra wegens de snelle
uitbreiding der vloot door een nieuwe van ƒ 1 millioen vervangen worden. Tegenover deze
toeneming van kapitaal en schuld staat een stijging van de gezamenlijke tonneninhoud (in
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die loonen betaald worden, doch het duurde niet lang na den vrede of de
scheepsruimte, die door torpedeeringen sterk verminderd was, nam weer snel toe,
terwijl het aanbod van lading, overweldigend onmiddellijk na het beëindigen der
vijandelijkheden, plaats maakte voor gebrek aan te vervoeren goederen, de
koopkrachten van Cen-

tonnen van 1000 kg) van zeevloot van 30.850 ton op 160.000 ton, de schepping van een
vloot van 26 Rijnstoombooten van tezamen 20.000 ton draagvermogen, de absorptie van de
Kon. West Ind. Maildienst en de bouw van nieuwe loodsen op het IJ-eiland te Amsterdam
en een loods aan de Lekhaven (ter vervanging van een kleinere aan de Katendrechtsche haven
te Rotterdam).
Ik zal trachten een overzicht te geven van de geschiedenis van dien groei. Nadat ik mij de
eerste jaren in de zaken ingewerkt had, dan door reizen naar de verschillende landen waarop
de “Koninklijke” lijnen onderhield (op mijn reis in 1900 naar Spanje volgden inspectietochten
naar Rusland, de Duitsche Oostzeehavens, Scandinacië, Italië en Sicilië, Konstantinopel,
Smyrna, Saloniki, Griekenland, Egypte, Soedan, Palestina en Syrië) en wij den eersten
hevigen concurrentie-aanval van Duitsche zijde, dien van de Stoomvaart Maatschappij “Argo”
te Bremen, welke een poging deed om een lijn van Rotterdam op Italië te vestigen, met succes
afgeslagen hadden en haar gedwongen hadden, na haar groote verliezen toegebracht te hebben,
zich terug te trekken, was ik tot het inzicht gekomen, dat twee leemten gevuld moesten
worden, alvorens wij met gerustheid verder konden arbeiden ....’ (zie vervolg tekst op blz.
133).
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traal Europa gebroken zijnde. Een en ander had ten gevolge dat de vrachten en
passagegelden hals over kop daalden en in sommige gevallen op tot 1/10 van het
oorlogspeil vielen.1 Krachtige bezuiniging, en daaronder drastische loonsverlaging,
was onvermijdelijk. Hoewel het mijnengevaar niet meer aanwezig was, wilden de
werknemers van geen vermindering hooren, en opnieuw was een strijd noodig om
tot overeenstemming te komen. Het loonpeil werd verminderd, doch bleef ten slotte
voor de zeelieden op ongeveer het dubbele van het vóór-oorlogs-peil, terwijl het
vrachtenpeil tot onder dat van 1913 zakte. Technische verbeteringen verminderden
de exploitatiekosten, maar het reederijbedrijf, vooral dat van onze kleine schepen,
die in verhouding tot groote een zware bemanning hebben, werd dan ook verlieslatend.
De vaart der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij op de
Middellandsche Zee en den Levant, eertijds de kurk waarop het bedrijf dreef en
uitgeoefend met schepen van 1000 tot 4000 ton, liet in de latere jaren verlies.2 Nog
erger was het met de vaart op Hamburg en de Oostzee gesteld, waarin nog kleinere
tonnage gebruikt wordt.3 Indien de directie der Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij niet te rechter tijd groote uitbreiding aan de vaart op
West-Indië en Zuid-Amerika en vandaar op New York gegeven had, die behoorlijke
resultaten opleverde, zou de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij
ten gronde gegaan zijn4 , en zelfs de financieele reorganisatie van 1936, die de gewone
aandeelen en de obligatieschuld door aandeelenkapitaal verving, zou niet afdoende
geweest zijn.5 Men heeft de uitbreiding welke de vloot na den vrede van 1919
onderging, in vele kringen als de oorzaak van de crisis beschouwd.6 Ik ontken niet,
dat wij beter

1
2
3
4

5
6

Vgl. Keesing, Conjuncturele ontwikkeling, p. 42. T.o.v. 1919 waren de vrachtprijzen in 1923
met meer dan 75% teruggelopen.
Vgl. Knap, Koopvaart (1956), p. 142.
Van handel en scheepvaart op Rusland was na de revolutie geen sprake meer.
De verschuiving van het belang blijkt uit de exploitatieresultaten; in 1929 is het
exploitatiesaldo van het transatlantisch bedrijf der K.N.S.M. ƒ 7 miljoen; van het Europese
bedrijf ƒ 1,5 miljoen. Vgl. Knap, Koopvaart (1956), p. 144.
Vgl. hier deel II, p. t.a.p.
In feite was de daling van het pond sterling na de losmaking van het pond van het goud in
1931 niet minder funest. Immers 80% van de vrachten die de K.N.S.M. boekte, werden in
deze valuta genoteerd; in korte tijd werd daardoor 80% van het vrachtinkomen met 30%
verminderd. Vgl. Knap, Koopvaart, p. 155, 156.
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gedaan zouden hebben door enkele schepen die in regie gebouwd werden en waarmede
achteraf veel te veel kapitaal gemoeid bleek te zijn, niet te bestellen, maar in groote
lijnen is de vlootvermeerdering in die jaren welke in de transatlantische vaart gebruikt
werd, de redding der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij geweest.1
De sociale verhoudingen zijn in den loop der jaren gans andere geworden. De
‘moderne’ socialistische vakorganisaties hebben de plaats ingenomen van de vroegere
anarchistische. Met haar kan men verstandig overleg plegen, de leiders zijn
grootendeels bekwame menschen, en al heb ik na den oorlog van 1914/19 geen
persoonlijke bemoeienis meer met arbeiderszaken gehad - omdat ik te veel door
buitenlandsche aangelegenheden2 en de Kamer van Koophandel3, wier voorzitter ik
van 1922-1931 was, en den Economischen Raad4 (onder-voorzitter van 1933-1937),
in beslag genomen werd - met vreugde heb ik de geleidelijke verzachting der
tegenstellingen tusschen werkgever en werknemer in de laatste twintig jaren kunnen
waarnemen. Het lot van den arbeider is in den loop der jaren ten gevolge van de
hoogere goederenloonen, die hem uit het proces der loon- en prijsschommelingen
overbleven, belangrijk verbeterd5 , al kon nog steeds geen arbeiderswoning, die aan
minimum-eischen van ruimte en gemak beantwoordt en waarvan de huurprijs binnen
de koopkracht van den laagst betaalden arbeider ligt, gebouwd worden. De groote
uitbreiding van goede zoogenaamde arbeiderswoningen die in de jaren 1918/1939
tot stand kwam, is aan beter gesitueerde arbeiders en kleine middenstanders ten goede
gekomen. De verarming der geheele samenleving die de tweede groote oorlog te
weeg heeft gebracht, zal een verschuiving naar beneden in de klasse van bewoning
ten gevolge hebben.
De commercieele zijde van het bedrijf der Koninklijke Nederland-

1
2
3
4

5

Vgl. over deze kwestie nog hier inleiding, p. 30.
Niet alleen van de K.N.S.M., maar ook door de afvaardiging in regeringsmissies naar het
buitenland. Vgl. hier dl. I, t.a.p. en inleiding p. 20.
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam. Heldring was reeds sinds 1907 lid
der Kamer.
Ingesteld in 1932, een adviescollege van de regering voor economische aangelegenheden,
met door de Kroon benoemde leden, in de eerste plaats deskundigen. Opgeheven bij
inwerkingtreding van de Wet op de bedrijfsorganisatie (1950).
Vgl. Brugmans, Paardenkracht, p. 462.
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sche Stoomboot-Maatschappij was in hooge mate interessant, daar het zich krachtig
ontwikkelde en telkens nieuwe vraagstukken opwierp, terwijl het mij in aanraking
bracht met geheel Europa, later ook met Noord-, Zuid- en Centraal-Amerika en
Afrika. Naar dit laatste continent voer de Afrikalijn1 der Vereenigde Nederlandsche
Scheepvaartmaatschappij.2 Zij (die lijn) werd door de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij tot ontwikkeling gebracht, maar het waren Valstar en Johan
Jonckheer die zich meer in het bijzonder van die taak kweten in de jaren van 1920/30.
Later werd de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij gereorganiseerd
en nam zij zelf die taak over met behulp van aan haar ondergeschikte lokale directieen agentuurondernemingen. Toen was Dijkstra de voornaamste man voor Afrika. In
het oude bedrijf der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, vergroot
met dat van de Koninklijke West-Indische Maildienst, werkten wij nog een jaar of
zes met de oude collega's Ramann en Croockewit, daarna tien jaren met Verhoeff3,
den tariefman, ‘Tarifkönig’, zoals de Duitsche reeders hem noemden, Van Hasselt
en Hudig en ten slotte met de hiervoor genoemde Valstar en Jonckheer.
Mijn reislust kon ik ampel bevredigen door reizen naar de landen waarheen de
‘Koninklijke’ lijnen onderhield. Op mijn eerste inspectietocht4 naar Spanje in 1900
volgden andere naar Rusland, de Duitsche Oostzeehavens, Scandinavië, Italië, Sicilië,
Konstantinopel, Smyrna, Saloniki, Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Egypte, de
Soedan, Palestina, Syrië, Algerië, Portugal en later (1921/22) naar Brazilië, Argentinië,
Chili, Bolivia, Peru, Ecuador, het Panamakanaal en mijn oude bekenden Curaçao,
Venezuela en Trinidad. Er ging haast geen jaar voorbij of ik kwam in Italië en de
gelegenheid

1
2

3
4

Een verbinding met West-Afrika is al in 1917 bij de K.N.S.M. in overweging; in 1920 komt
het tot uitvoering van dit plan.
De Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij te 's-Gravenhage, in 1920 opgericht
door acht Nederlandsche rederijen, nl. Stoomvaart Mij. ‘Nederland’; K.N.S.M.; Kon. Java
China-Paketvaart Lijnen, toen nog Java China Japan Lijn; Kon. Paketvaart Mij.;
Holland-Amerika Lijn; Kon. Rott. Lloyd; Phs. van Ommeren en Van Nievelt, Goudriaan &
Co's Stoomv. Mij. Vgl. over deze en de rol van Heldring hierin hier o.a. p. 300, 307, 312.
J.J. Verhoeff.
In april 1914 bijv. was Heldring voor inspectie in New York. Het archief der K.N.S.M.
bewaart enige delen met zijn brieven vol opmerkingen en instructies de zaken betreffende.
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die zich bood om in Rome of de steden van Toscane, Umbrië en het Noorden mijn
hart aan de kunst der renaissance en Byzantium (Ravenna) op te halen, benutte ik
gretig. Ik was in die jaren evenzeer te Hamburg als te Parijs, Londen, Weenen of
Rome thuis; Konstantinopel bezocht ik zeven maal, Smyrna vier maal, Londen zeker
meer dan 100 maal. Ik denk met dankbaarheid aan die zijde van mijn leven terug.a
De meest te duchten mededinger op welhaast alle gebieden was de Duitsche vlag.b
Nadat ik mij in de zaken der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij
ingewerkt had en den eersten fellen strijd tegen een concurreerende Duitsche reederij,
de hierna te noemen ‘Argo’1, meegemaakt had, was ik tot het inzicht gekomen, dat
twee leemten in de organisatie van ons bedrijf gevuld moesten worden, alvorens wij
met gerustheid verder konden arbeiden, te weten het gebrek aan een goede
stoomvaartverbinding tusschen Amsterdam en de Duitsche Rijnsteden en van lijnen
van Rotterdam naar de overzeesche havens waarheen onze schepen geregelde diensten
onderhielden.2 Deze lacune verlokte de Duitsche reederijen, die zich toen in de
roerigste periode van hun opkomst bevonden, telkens om Rotterdam op den weg van
of naar Hamburg of Bremen te laten aanloopen en ons de lading welke wij met moeite
over Amsterdam aantrokken, te ontnemen. Wat het eerste zwakke punt betreft: nadat
wij jaren lang gesukkeld hadden met sleepdiensten, die voor ons vervoer, voornamelijk
uit stukgoederen bestaande, volkomen onvoldoende waren, en met een zwakkefc
stoombootmaatschappij (de Amstel-Rijn-Main-Stoomboot Mij.)3, die uiterst
ongeregeld en langzaam voer, zoodat de goederen van Rotterdam uit den Rijn op of
omgekeerd geëxpedieerd, veel vlugger hun bestemming bereikten en het een

a De gehele voorafgaande alinea toegevoegd.
b Deze zin toegevoegd.
1 Dampfschiffahrts-Gesellschaft ‘Argo’, opgericht in 1896 te Bremen. Vgl. Fenchel,
Schiffahrtsgesellschaften, p. 17. Vgl. ook hier p. 113 vlg.
2 Heldrings verhaal over de Duitse lijnen als vijand is wel typisch Amsterdams. De
cargadoorshaven Rotterdam vocht verbeten om hen binnen te halen.
c Oorspronkelijk: ‘gebrekkig geleide’.
3 In 1903 had Verhoeff voorgesteld vier schepen van de Amstel-Rijn-Main Stoomboot
Maatschappij over te nemen om een dochterrederij der K.N.S.M. te formeren. Men kon het
met de A.R.M.S. echter niet eens worden. Vgl. Knap, Koopvaart, p. 99.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

137
hopelooze taak scheen, op deze wijze voortgaande, het vervoer over Amsterdam te
behouden, gelukte het mij, gesteund door Verhoeff, den chef der tariefafdeeling, den
tegenstand van Croockewit te overwinnen en het besluit tot het ondernemen van een
eigen stoomvaart op den Rijn te doen nemen. Eerst trachtten wij daartoe de
medewerking van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij te verkrijgen, welke voor
haar vaart op Engeland eveneens een groot (ofschoon wegens haar aanzienlijk vervoer
van massale goederen een anders gevormd) belang bij een goede Rijnvaart-verbinding
bezat. In een gesprek dat ik in het najaar van 1902 in den vroegen morgen ten huize
van den heer Robert van Hasselta, commissaris der Hollandsche Stoomboot Mij, met
deze en B. Nierstrasz, directeur der laatste onderneming, had, werd ons deze
medewerking onthouden en ons de verwezenlijking van ons besluit ten sterkste
ontraden, voornamelijk op grond van de financieele resultaten, die de heer Van
Hasselt als zeer slecht te zullen zijn voorspelde. Hij haalde daarbij als voorbeeld aan
de geschiedenis van een andere Rijnvaartonderneming1, die onder de leiding van
Croockewit, vóór zijn benoeming tot directeur der Koninklijke Stoomboot-Mij, in
déconfiture geraakt zou zijn. Ik herinner mij levendig de verontwaardigingb van deze,
toen ik hem 's heren v. Hasselts bewering overbracht. Hij noemde dit ten enen male
onjuistc en zeide, dat de bedoelde zaak onder Nierstrasz misgeloopen was. Hoe het
ook zij, Croockewit was sedert dien tijd geheel voor onze eigen Rijnvaart gewonnen,
en in den zomer van 1903 voeren onze eerste Rijnstoombooten, onder de vlag der
Nieuwe Rijnvaart Maatschappij2, door ons met het oog op het vermijden van
belastingen der Koninklijke Stoomboot-Maatschappij in Duitschland opgericht,
tusschen Amsterdam en Mannheim-Frankfort vice versa. De hoeveelheid goederen
die zij al dadelijk ter vervoer bekwamen,

a Geschrapt: ‘directeur der Holl. Spoorwegen, en ....’
1 De Amsterdamsche Rijn-Stoomboot Maatschappij, in 1867 mede met deelneming van de
K.N.S.M. opgericht, werd in 1887 geliquideerd; Croockewit was al in 1876 directeur der
K.N.S.M. geworden.
b Oorspronkelijk: ‘woede’.
c Oorspronkelijk: ‘Hij noemde hem een ....’
2 Vgl. over de voorgeschiedenis van de pogingen tot Rijnvaart door de K.N.S.M. Knap,
Koopvaart, p. 79, 80. Deze Nieuwe Rijnvaart Maatschappij was een doorn in het oog van
Rotterdam dat de Amsterdammers beschuldigde van concurrentie-vervalsing doordat de
zeerederij de rijnrederij zou subsidiëren. Op p. 139 erkent Heldring dit in feite.
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was zóó groot, dat in hetzelfde jaar reeds tot bestelling van nog vier grootere
stoombooten besloten werd en de vloot zich snel bleef uitbreiden. In 1914 telde zij
26 stoomschepen, benevens talrijke lichters.1 Het voorname doel was bereikt, want
de ‘Koninklijke’ had op de Duitsche Rijnhavens een aansluitingsdienst verkregen,
die wat snelheid en regelmaat betreft de diensten van Rotterdam varende evenaarde
en haar vervoer van goederen, van den Rijn komende en daarheen bestemd, zeer
belangrijk vermeerderde. Haar Rijnbooten voeren tot Straatsburg op. Zij kon voortaan
door nieuwe concurrenten niet meer uit het zadel geworpen worden. Daarnevens was
de Amsterdamsche handel door het tot stand komen van deze goede
stoomvaartverbinding grootelijks gebaat, en de Nieuwe Rijnvaart Mij vervoerde
jaarlijks grootere hoeveelheden waar voor rekening van derden.
Was zij opgericht in de verwachting, dat de groote voordeelen welke wij van haar
voor de ‘Koninklijke’ voorzagen, ten koste van aanzienlijke directe
exploitatieverliezen gekocht zouden worden, de onderneming bedroop zich reeds,
meen ik, na het tweede jaar van haar bestaan en maakte later behoorlijke winsten,
welke wij in de eerste plaats voor afschrijvingen en reserves bestemden.2 Het uitbreken
van den grooten oorlog in 1914 bracht echter stilstand, daar het vervoer ontbrak.a
Behalve aan de bekwame leiding van den heer Verhoeff, die tot het tijdstip van zijn
benoeming tot directeur der ‘Koninklijke’ gedelegeerd lid van de Raad van Bestuur
was (de andere leden waren Den Tex3 en ik), moet het succes der onderneming voor
een deel aan den ijver en de handigheid van den administrateur, later directeur, L.
Binnendijk toegeschreven worden.
Gelijktijdig met onze Rijnvaart ontwikkelde zich onze politiek ten aanzien van de
haven van Rotterdam. De positie van een stoomvaartmaatschappij die haar lijnen
van Amsterdam laat lopen, is geen gemakkelijke, vooral niet indien de Amsterdamsche
handel maar een gering gedeelte van de lading voor haar schepen levert, zooals met
de

Vgl. overzicht bij Knap, Koopvaart, p. 200.
Vgl. Knap, Koopvaart, p. 99. Al in het eerste jaar spaarde de K.N.S.M. ƒ 11.000, - die tot
dan als subsidies aan zelfstandige Rijnvaarders werden verleend.
a Oorspronkelijk: ‘Eerst het uitbreken van den grooten oorlog in 1914 bracht verandering in
den toestand. Sedert dien tijd ontbreekt het vervoer en ligt de vloot grootendeels stil.’
3 P. den Tex.
1
2
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Koninklijke Stoomboot-Maatschappij voor de meeste harer lijnen het geval is (de
Stoomvaart Maatschappij Nederland, die haar lading van en naar Indië voor een
groot deel verkrijgt van te Amsterdam gevestigde ondernemingen en exporteurs, is
in dit opzicht bevoorrecht). Zoo'n Amsterdamsche stoomvaartonderneming moet
haar lading in uitgaande richting grootendeels uit Duitschland, in mindere mate ook
uit Belgiëa, van daar te lande gevestigde handelaars of fabrieken, zien te verwerven,
waarbij zij op de concurrentie der te Rotterdam en Antwerpen gevestigde expediteurs
en cargadoors te rekenen heeft en, omdat de verscheping naar Rotterdam langs den
Rijn gewoonlijk goedkooper uitkomt dan naar Amsterdam, het voor Amsterdam
ongunstige verschil in die voorvracht moet bijpassen. Dit verschil, hetwelk uit den
langeren reisduur voor Rijnschepen over het Merwedekanaal naar Amsterdam
voortspruit, verviel sedert de oprichting der Nieuwe Rijnvaart Maatschappij voor
die goederen welke voor verlading met Rijnstoombooten in aanmerking kwamen,
omdat de ‘Koninklijke’ er voor zorgde, dat haar dochteronderneming geen hoogere
vrachten dan naar en van Rotterdam geldende hief; maar voor vele goederen, o.a. al
het massale vervoer (dit is het vervoer van meestal onverpakte goederen in partijen
van honderden tons en meer), bleef de noodzakelijkheid bestaan, aan de verladers
het bovengenoemde verschil te vergoeden. Voor goederen welke van overzee naar
Nederland verscheept worden, hetzij voor Nederland, hetzij voor het Duitsche
achterland bestemd, is de moeilijkheid nog grooter, want dank zij het reusachtige
vervoer dat zich over Rotterdam ontwikkeld heeft, is het in den handel gebruik
geworden de waar in de haven van Rotterdam geleverd (c.f. - cost and freight of c.i.f.
- cost, insurance and freight Rotterdam) te verhandelen en het vervoerende schip
heeft haar te leveren, zoo niet te loossen.b Op grond van de over het algemeen groote
zorg die het personeel der ‘Koninklijke’ aan de haar toevertrouwde goederen besteedt,
is het haar in den loop van de jaren gelukt ten aanzien van koopmanswaar waarvoor
zulke zorgen van veel belang zijn, dus in kisten of balen verpakte artikelen, met vele
ontvangers in Duitschland een doorloopende regeling te treffen, krachtens welke de
lading, ofschoon volgens connossement voor Rotterdam bestemd, te Amsterdam
gelost en vandaar direct doorgezonden wordt, natuurlijk tot niet hoogere kosten dan
de

a Geschrapt: ‘in mindere mate ook uit België’.
b Vanaf: ‘en het vervoerende schip ....’ geschrapt.
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doorzending via Rotterdam voor den ontvanger zou medebrengen. Daar lossing eener
lading uit duizenden colli stukgoed bestaand, zoowel voor Amsterdam als voor
Rotterdam bestemd en door elkaar in de scheepsruimten verstuwd, in één der beide
havens moet geschieden en Amsterdam als zetel der maatschappij en haar
voortreffelijke laad- en losinrichtingen voor de lossing aangewezen was, zijn zulke
overeenkomsten met den ontvanger van veel waarde voor de stoomvaartonderneming,
doch ook voor den handel. Het is evenwel duidelijk, dat zij een doorn in het oog der
Rotterdamsche expediteurswereld vormen, welke zich de reëxpeditie van vele
goederen ziet ontgaan, en zoolang ik aan de ‘Koninklijke’ verbonden was, werd in
die kringen en door de met haar verbonden Rotterdamsche cargadoors telkens weer
getracht, buitenlandsche reederijen te bewegen, de haven van Rotterdam door hun
schepen te laten aanloopen en lading aan te nemen in concurrentie met onze lijnen.
Inzonderheid werkte de firma Wambersie & Co1, eerst onder den kundigen heer A.
Plate, later opgevolgd door zijn neef Engelbrecht, hierop bij de talrijke Duitsche
reederijen die zij vertegenwoordigden, soms met het gevolg dat deze, afgunstig op
de groote hoeveelheden lading welke de ‘Koninklijke’ vervoerde en verlokt door de
gunstige ligging van Rotterdam voor den handel met het achterland, inderdaad den
strijd met ons aanbonden. Vóór mijn tijd was het aan de ‘Argo’ van Bremen reeds
gelukt vasten voet in het verkeer naar Petersburg te verkrijgen, en evenzoo onderhield
de ‘Neptun’2 van Bremen geregelde lijnen van Rotterdam naar de Duitsche
Oostzeehavens. In 1901 opende de Stoomvaartmaatschappij Argo te Bremen een
lijn van Keulen naar Italië, waarbij zij op de bevaarbaarheid van den Beneden Rijn
voor haar zeeschepen, op het succes van Wambersie om haar de ontbrekende lading
te Rotterdam toe te voeren en op sinaasappelen en citroenen van Sicilië als thuislading
rekende. Zij kwam deerlijk bedrogen uit, want het bleek uiterst bezwaarlijk en kostbaar
de schepen den Rijn op te laten varen en onmogelijk de rivier met eenige lading van
beteekenis (waardoor de schepen dieper staken) af te zakken; de

1

2

De Rotterdamse cargadoorsfirma Wambersie & Zoon, agenten van geregelde stoomvaartlijnen,
expediteurs, averij-agenten voor assurantie-maatschappijen en ertshandelaren, opgericht in
1820 door Emanuel Wambersie. Vgl. Haven van Rotterdam, p. 80.
Dampfschiffahrt-Gesellschaft ‘Neptun’, Bremen, opgericht in 1873. Vgl. Fenchel,
Schiffahrtsgesellschaften, p. 21.
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meeste verschepers, zelfs de Duitsche, bleven ons trouw, zoodat de bijvulling te
Rotterdam achterwege bleef en de retourlading - de sinaasappelen van Sicilië, welke
te Amsterdam een gevestigde markt hadden - bleef de bestaande route volgen. De
strijd kostte ons geld als gevolg van de concessies welke wij op de vracht hadden
moeten doen teneinde de lading te behouden, en aan de Argo een groot deel van haar
kapitaal. Zij zag zich dan ook gedwongen den kamp op te geven en zich van den
Rijn en Rotterdam terug te trekken, althans voor zoover het haar Italiaansche
onderneming betrof; naar Petersburg bleef zij van Rotterdam varen, totdat het
Sovjetregime een einde aan de particuliere vaart op Rusland maakte.
Intusschen had deze strijd mij de oogen geopend (en hiermede kom ik eindelijk
op de genoemde andere leemte in de uitrusting van de ‘Koninklijke’ terug) voor het
gevaar dat voor haar bestond in het ontbreken van lijnen van Rotterdam naar landen
waarheen van Amsterdam uit winstgevende stoomvaartdiensten onderhouden werden.
Waren wij tot nu toe ook bij machte geweest opduikende concurrentie af te weren,
het was niet dan ten koste van veel geld gegaan, en de verlokking voor andere
reederijen de op het oog veelbelovende vulling van de leemte te ondernemen, bleef
bestaan. Bij mij vestigde zich dus de overtuiging, dat wij, om te groote concurrentie
te voorkomen, zelf Rotterdam moesten laten aandoen en in de richting van Italië voor welk land Rotterdam nog al wat lading in den vorm van oud ijzer van de
scheepsslooperijen in zijn buurt opleverde - onze vaart van een 14-daagsche (van
Amsterdam) tot een wekelijksche (beurtelings van Amsterdam en Rotterdam) te
vermeerderen. Het kostte moeite, den ouden heer Croockewit tot medewerking over
te halen, doch ten slotte lukte het en voor den nieuwen dienst werden twee schepen
gebouwd, de ‘Themis’ en ‘Euterpe’1, natuurlijk veel te klein, omdat Croockewit nooit
met toekomstige vermeerdering van lading wilde rekenen en vóór alles wenschte te
voorkomen, dat de schepen niet geheel vol voeren. Ik was intusschen tevreden het
pleit gewonnen te hebben. Later deden ook onze schepen naar den Levant de haven
van Rotterdam aan.2
Ons kleine Nederland heeft één groote haven te veel, hetgeen welis-

1
2

Beide scheepjes van 1170 ton, kwamen in 1903 in de vaart. Vgl. Knap, Koopvaart, p. 204.
In 1906 en volgende jaren. Vgl. Jaarverslag K.N.S.M. 1906 en De Boer, Amsterdamsche
Stoomvaart, dl. II, 2de stuk, p. 190, 191.
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waar, voorzoover er concurrentie tusschen beide bestaat, aan den handel in den vorm
van veel vaarbeurten en concurrentie-tarieven ten goede komt, maar voor
Nederlandsche reederijen geen bron van kracht is, en aan de gemeenschap - staat en
gemeenten - ongehoord veel geld kost. Met een keus tusschen een Noordzeekanaal
en een Nieuwen Waterweg en haveninrichtingen te Amsterdam of te Rotterdam,
ware zij veel voordeeliger uit geweest. Evenwel, Rotterdam was een aardrijkskundige,
Amsterdam een historische en commercieele noodzakelijkheid; in het eene geval
moesten in de eerste plaats handel en verkeer geschapen, in het andere behouden
worden. Rotterdam heeft een reusachtigen doorvoer verkregen en daarnevens een
zich steeds meer ontwikkelenden eigen handel1; Amsterdam's aloude handel heeft
zich niet alleen weten te handhaven, doch een behoorlijke vlucht genomen, en het
verkeer in zijn haven is zeer aanzienlijk gestegen.2 Wat er zich niet voldoende
ontwikkeld heeft, is de doorvoer van massale artikelen als granen, ertsen en hout3,
ten deele een gevolg van zijn ongunstige ligging ten opzichte van den Rijn (de vaart
door het Merwedekanaal is een omweg, vergeleken bij den afstand van Rotterdam
langs de Nieuwe Maas, de Noord en de Merwede, terwijl het schutten der schepen
in de sluizen van het Merwedekanaal ook eenig oponthoud veroorzaakt); ten deele
aan de langzamere lossing van zeeschepen met hout, graan en erts te Amsterdam toe
te schrijven was.a De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, welke
in de loop van den tijd steeds meer belang kreeg bij het vervoer van graan en erts
naar Amsterdam, deed wat in haar macht lag om deze artikelen over die haven te
trekken, en ten aanzien van ertsladingen gelukte het haar bijna steeds, door garantie
van gelijke kosten en Rijnvracht, met de bevrachters lossing en doorzending van
Amsterdam overeen te komen, doch geen enkele graanlading, voor den Rijn bestemd,
kon zij ooit naar Amsterdam diri-

Vgl. Mees, Tegenwoordige staat, p. 6 vlg.; Brugmans, Paardenkracht, p. 381.
Vgl. De Vries, Amsterdam als brandpunt, p. 32 vlg. en 374 vlg.
Deze zou pas na de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder na de opening van het
Amsterdam-Rijnkanaal (1952), van betekenis worden.
a Oorspronkelijk: ‘welke op haar beurt aan de grootere gemakzucht der werklieden aldaar en
wat speciaal de lossing van granen aangaat, aan het te laat invoeren van drijvende elevators
en de hooge kosten door de korenfactors berekend, toe te schrijven was’.

1
2
3
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geeren.1 Nog minder lukte het haar, een bres te schieten in het stelsel van verkoopen
cost and freight of cost, insurance and freight Rotterdam. De toekomst zal moeten
leeren of Amsterdam in zulk vervoer een rol van beteekenis zal kunnen spelen. De
totstandkoming van den belangrijk beteren, nieuwen verbindingsweg met den Boven
Rijn, ongelukkigerwijze door den tegenwoordigen oorlog vertraagd, zal de positie
van de hoofdstad in dit opzicht zonder twijfel versterken.a
Hadb de oprichting van een eigen stoomvaartdienst op den Rijn en het geregeld
aanloopen van Rotterdam door de schepen van verschillende onzer lijnen ten gevolge
dat nieuwe buitenlandsche concurrentie (de eenmaal bestaande lijnen van Rotterdam
uit varende, die op Petersburg, Hamburg en de Duitsche Oostzeehavens bleven in
meer of minder hevige mate met ons wedijveren), niet te Rotterdam opdook,
voortdurend hadden wij te kampen tegen de pogingen der Duitsche lijnen, gesteund
door de spoorwegpolitiek der Pruisische regering, om ons het vervoer van Duitsche
goederen uit Westfalen en de Rijnprovincie en van waren, daarheen bestemd, afhandig
te maken.2 Zoowel Hamburg als Bremen ontplooiden in het begin der 20ste eeuw
een reusachtigen ondernemingsgeest op het gebied der scheepvaart. De
Hamburg-Amerika-lijn, onder het geniale bestuur van Ballin, en haar rivale te Bremen,
de Norddeutscher Lloyd3, groeiden in korten tijd van betrekkelijk kleine
stoomvaartmaatschappijen tot geweldige kolossen, die hun net van lijnen over de
geheele aarde spanden. Naast deze grootste ontstonden ondernemingen van meer
beperkte bedrijfssfeer, doch even roezig en agressief.4 Hadden

1 Vgl. Knap, Koopvaart, p. 94, 103.
a Oorspronkelijk: ‘Van de medewerking der meest geïnteresseerden, weinig breedziende
graanfactors en graanhandelaren, is niet veel te verwachten, en de onzekere afloop van den
oorlog maakt de gansche toekomst van Amsterdam als doorvoerhaven tot een voorwerp van
nuttelooze gissingen.’ Heldring beëindigt hier cahier 3, met de aantekening: ‘St. Moritz,
februari 1917’.
b Hier vangt cahier 4 aan.
2 Door het systeem van de zgn. Seehafenausnahmetarife. Vgl. Wirminghaus, Verhältnis
Schiffahrtsabgabenpolitik, in het bijzonder p. 77: Die Tarifpolitik der preussischen
Eisenbahnen.
3 De Norddeutscher Lloyd te Bremen, opgericht in 1857. Vgl. Fenchel, Schiffahrtgesellschaften,
p. 46.
4 O.a. De genoemde Argo en Neptun; voorts de Neue Dampfer Compagnie, Gribels rederijen
en de Horn-Lijn, Reinhold en de Continentale.
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wij, zooals hiervoor beschreven1, in 1902 den strijd met de ‘Argo’ in de vaart op
Italië te verduren, toen hij met haar nederlaag geëindigd was en de ‘Argo’ zich
verbonden had onze sfeer verder te eerbiedigen, werd te Bremen door het bestuur
van de ‘Argo’, met een zonderlingea opvatting der ‘deutsche Treue’ - welke ik in den
loop der jaren in het zakenleven veelal als een waan heb leeren kennen - de
stoomvaartmaatschappij ‘Atlas’ opgericht2, die zich ten doel stelde de vaart tusschen
Bremen en Rotterdam aan de eene zijde, en den Levant aan de andere, te onderhouden
en door de Pruisische regeering gesteund werd door de toepassing van het
‘Levante-Tarif’. waarover straks meer3, op het spoorwegvervoer via Bremen. (Onze
Levantlijn deed in dien tijd, het was 1902 of '034 , Rotterdam nog niet aan.) Het
gelukte ons deze lijn na een hevigen strijd van Rotterdam te verdrijven5 , waarop zij,
van Bremen geheel onvoldoende lading verkrijgende, Antwerpen ging aanloopen en
daar het groote aantal lijnen op de Levanthavens vermeerderde. Tenslotte geraakte
zij door den overgang van het meerendeel harer aandeelen onder de voogdijschap
der Deutsche Levante-Linie te Hamburg, een van onze hardnekkigste concurrenten.6
Deze lijn, omstreeks 1890 opgericht7 , had dank zij de rustelooze werkzaamheid
van de Duitsche export-industrie in den Levant en de invoering van een doorvoertarief
via Hamburg van Duitsche fabriekscentra, groote en kleine, naar alle Levanthavens,
waarbij zich de Pruisische staatsspoorwegen tevreden stelden met een vrachtaandeel
dat niet op voordeel voor den spoorweg, doch op bevordering van

1 Vgl. hier p. 140.
a Oorspronkelijk: ‘met de karakteristieke’.
2 Gevestigd te Bremen, preciese oprichtingsjaar viel niet te achterhalen. Vgl. voorts onder
noot 2, p. 140.
3 Vgl. hieronder in Heldrings tekst.
4 Het was 1903. Vgl. De Boer, Amsterdamsche Stoomvaart, dl. II, 2de stuk, p. 190.
5 Kort na de emissie-1906 der K.N.S.M. geeft de Ned. Handel-Mij. zijdelings aan de
Norddeutsche Lloyd te kennen, dat zij zich niet zal neerleggen bijeen in menging van de
Lloyd in de strijd van de Atlas tegen de K.N.S.M. De Atlas geeft daarop de afvaarten van
Rotterdam op. Vgl. Knap, Koopvaart, p. 91.
6 Tot 1900 werkte de Levante-Linie dan ook met verlies; de fusie met de ‘Atlas’, die daarna
als zelfstandige onderneming verder werkte, vond in 1910 plaats. Vgl. Fenchel,
Schiffahrtsgesellschaften, p. 73.
7 Deutsche Levante-Linie, opgericht in 1889 in Hamburg. Vgl. over haar Fenchel,
Schiffahrtsgesellschaften, p. 72. Vgl. ook noot 2, p. 145.
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den export berekend was, vasten voet in het verkeer met Turkije, Griekenland en
Egypte verkregen. Haar booten deden in uitgaande richting weliswaar geen
Nederlandsche haven aan, maar ten gevolge van het forceeren van een zoo groot
mogelijk deel van het vervoer via Hamburg en het aanloopen van Antwerpen,
waarheen de goederen uit de Rijnstreek per schip verzonden konden worden en
waarover België zijn uitvoer bij voorkeur leidde, werd aan de Koninklijke
Stoomboot-Mij. zeer veel goed ontnomen en moest zij zich hevig inspannen om
voldoende lading voor haar schepen bijeen te verzamelen. Het is haar gelukt, vooral
nadat de Nieuwe Rijnvaart Mij. haar verbinding met de Rijnstreek verbeterd had,
aan deze concurrentie het hoofd te bieden, en toen zij zich in 1905 ging uitbreiden1
en de Deutsche Levante-Linie volgde naar havens waarheen deze tot nu toe alleen
voer, Alexandrië, de havens aan de Syrische kust, in Bulgarije en Odessa, toen was
het pleit gewonnen, want zij kon nu de goederen van tal van kooplieden en fabrieken
aannemen die als tot daartoe niet te vervullen voorwaarde gesteld hadden, dat zij,
evenals de Duitsche lijn, zich met het vervoer naar alle voorname destinaties in den
Levant zou belasten, terwijl het verlengen van haar lijn, welke tot dusver te
Konstantinopel haar eindpunt had, naar de Zwarte Zee, haar thuislading in den vorm
van graan en erts verzekerde, wanneer de Levanthavens daarin tekort schoten. Toen
de Duitsche maatschappij eenmaal over den schrik van onze, haar verrassende,
uitbreiding heen was, koos zij eieren voor haar geld en sloot zij, tegelijk met andere
van Antwerpen varende maatschappijen, een overeenkomst met ons, welke, behalve
het uitsluitend vervoer van Nederlandsche lading, zekere voorrechten ten aanzien
van het vervoer van Duitsche en Belgische lading verschafte.2 Het gevaar van

1

2

In december 1905 wilden de van Antwerpen op Alexandrië varende rederijen tot een
overeenkomst geraken. Om nieuwe concurrentiestrijd te voorkomen zou de K.N.S.M. hierin
betrokken moeten worden. Dit bracht haar in strijd met de Deutsche Levante-Linie. Ter
financiële versterking vergrootte de K.N.S.M. nu haar kapitaal van ƒ 3,5 tot ƒ 5 miljoen
(1906) en sloot zich tevens aan bij de kort tevoren opgerichte Nationale Stoomboot Mij., die
bedoeld was de aanvallen van buitenlandsche rederijen af te weren. De Boer, Amsterdamsche
Stoomvaart, dl. II, 2e stuk, p. 191.
Toen de Duitse rederij merkte dat de K.N.S.M. niet zou wijken en steun zou vinden bij andere
rederijen, werd de door haar geprojecteerde lijn naar de noordelijke Levant opgegeven, terwijl
voor de lijn naar Alexandrië een overeenkomst werd gesloten volgens welke de K.N.S.M.
en de ‘Atlas’ gezamenlijk een tweewekelijkse dienst op deze haven zouden onderhouden.
De Boer, Amsterdamsche Stoomvaart, dl. II, 2de stuk, p. 192.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

146
overmeestering was daarmede zoo volledig bezworen als voor ons in de
omstandigheden mogelijk was, en tot aan het uitbreken van den wereldkrijg van
1914/19a, die de Duitsche scheepvaart aanstonds stillegde en ook onze vaart op de
Levant weldra onderbrak, handhaafde de Koninklijke haar krachtige positie in die
sfeer, hoewel het voortdurende woelen der Duitschers tegen de overeenkomst en hun
geheime afwijkingen ervan meer en meer wezen op haar onbestendigheid. Andere
gevaren begonnen ons echter te bedreigen: de inmenging van de allergrootste Duitsche
reederijen in onze bedrijfssfeer - de Hamburg-Amerika-lijn werd groot aandeelhouder
in de Deutsche Levante-Linie1 - en in de tweede plaats de aanneming door den
Duitschen Rijksdag van het wetsontwerp de heffing van riviertollen beoogende.2
Alvorens deze onderwerpen te bespreken wil ik een en ander omtrent de
samenwerking met mijn collega's vermelden. Deze was vriendschappelijk, doch niet
ongestoord wat den ouden Croockewit betrof. Zeide ik reeds dat hij noode in de
oprichting der Nieuwe Rijnvaart Maatschappij toegestemd had3, zijn conservatisme
deed hem zich verzetten tegen elk plan van aanbouw of uitbreiding, hoewel het een
als het ander bitter noodig was. Onze zeevloot bestond uit veel oude en weinig nieuwe
stoombooten, welke in het algemeen te klein voor het steeds wassende vervoer waren.
Sedert 1901, een toppunt van voorspoed in de scheepvaart, daalden de vrachten
onophoudelijk, en wilden wij onze positie welke wij in de scheepvaart innamen,
behouden, dan waren vernieuwing en vergrooting van het materieel dringend noodig.
Hoe grooter ruimte in een schip, hoe lager de exploitatiekosten. Deze regel is
onomstotelijk, mits men binnen de grenzen van het redelijke blijft en bijv. geen
booten van

a Toegevoegd: ‘van 1914/19’.
1 In 1920 gingen ten slotte de aandelen Levante-Linie in handen van de Hamburg-Amerika
Linie over. Vgl. Fenchel, Schiffahrtsgesellschaften, p. 110.
2 In 1904 nemen de al enige tijd lopende geruchten dat de Pruisische regering ook op de Rijn
scheepsvaarttollen zal instellen, vastere vorm aan. Dit zou in strijd zijn met de Rijnvaartacte
en wekt dan ook heftig verzet van Nederlandse zijde. In 1911 wordt een desbetreffend Duits
wetsontwerp aangenomen. Een keizerlijk besluit zou het tijdstip bepalen waarop de wet in
werking zou treden. Dit is nooit verschenen, wat de heffing op de Rijn betreft. Vgl.
Lichtenauer, Gedenkboek, p. 614 vlg.
3 Vgl. hier p. 137.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

147
10.000 ton op een lijn plaatst waar de hoeveelheid te vervoeren goederen niet meer
dan 3000 ton per boot bedraagt. Het was mij duidelijk, dat wij met onze bootjes van
1000 à 1500 ton niet langer meer op Italië, van 1500 à 2000 ton niet meer op den
Levant en van 300 à 600 ton niet meer op de Oostzee konden varen, zonder op de
exploitatie te verliezen, de aangeboden lading grootendeels achter te laten en door
onze actieve Duitsche concurrenten uit het verkeer gedrongen te zullen worden.
Croockewit zag dit niet in, hij had zooveel ellende beleefd van wat hij ‘grootdoenerij’
noemdea, dat hij zich liefst met den bestaanden omvang van de vloot en het bedrijf
tevreden stelde en elken herfst, wanneer de vraag of nieuwe schepen ter oplevering
in het volgend najaar (de maanden September-December leveren de producten van
den nieuwen oogst, dus het grootste en best betalende vervoer op, en dan hadden wij
dus de vermeerdering van scheepsruimte liefst gereed) besteld zouden worden,
besproken werd, vond hij die discussie bijna overbodig. Niet dan met de grootste
moeite gelukte het ons zijn instemming tot den bouw van enkele schepen te winnen
en geen schepen van meer dan 2000 ton werden in dien tijd besteld.1 In dezen strijd
tegen overdreven behoudzucht had ik wel steun van mijn collega'sb, maar wat Ramann
aanging: zijn angst voor Croockewit legde hem meestal het zwijgen op, hetgeen
misschien nog het beste was, want zijn openlijke bijval prikkelde den laatste tot nog
heviger oppositie.c Toen Ramann, als ik mij wel herinner, min of meer door
Croockewit gedwongen, na eenige jaren zijn directeurschap neerlegde en commissaris
werd2, veranderde dus de positie weinig. Het bleef een vermoeiende strijd, die eerst
eindigde, toen Croockewit, inziende dat hij op zijn leeftijd (hij was flink in de

a Oorspronkelijk: ‘geliefde te noemen’.
1 Vgl. Knap, Koopvaart, p. 201 vlg. voor het Overzicht der schepen. De grens van 2000 ton
is iets te laag, beter 2500, want in 1901 kwam de Zeus in de vaart (2300 ton), in 1904 de
Prins Frederik Hendrik (2164 ton) en de Tellus (2340 ton). Feit is dat de gemiddelde tonnage
daarna flink toenam. Mogelijk ligt het verschil in cijfers doordat men voor schepen drie
verschillende getallen kan geven: draagvermogen, bruto-inhoud of netto-inhoud.
b Oorspronkelijk: .... ‘had ik van mijn andere collega's niet veel steun, want hoewel Ramann
het gewoonlijk met mij eens was, legde hem zijn angst voor Croockewit ....’ (etc.).
c Geschrapt: ‘...., en mijn tijdgenoot Den Tex, was, hoewel zelden van andere meening dan
de mijne, te schuchter om er krachtig voor uit te komen’.
2 In 1902-1903.
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zeventig)1 kon verwachten dat zijn streven naar behoud en niet-veranderen het tegen
de opvattingen van jongeren moest afleggen, na een reis die ik zonder zijn sympathie
naar Egypte en Syrië ondernomen had, omdat ik een nieuwe lijn daarheen urgent
achtte, zijn voornemen te kennen gaf, zijn ontslag te nemen. Dit was in 19052, en
voor de oogen van het publiek gingen met den ouden directeur de voorzichtigheid
en de wijsheid uit de directie, want de volgende jaren waren, ten gevolge van depressie
op de vrachtenmarkt, buitengewoon slecht, en daar wij gedwongen waren, den grooten
achterstand in het materieel snel in te halen, door veel schepen ineens te bestellen,
hetgeen met krachtige kapitaalsuitbreiding gepaard ging, maakten wij na Croockewits
vertrek eenige jaren van lage dividenden door, die gewis menigen angstvalligen
aandeelhouder het hoofd over de nieuwe directie deden schudden.3 Latere jaren gaven
ons echter gelijk, want dank zij de krachtige maatregelen in 1905 en volgende jaren
genomen, won de ‘Koninklijke’ aan financieele kracht en aan beteekenis als geregelde
lijn en ontsnapte aan het onderspit delven tegen de Duitsche mededinging.a
Croockewits opvolger, de heer J.J. Verhoeff, was een zeer kundig en ten opzichte
van onze algemeene politiek meegaand man. Met hem werkte ik ettelijke jaren (hij
trad in Juni 1917 af) aangenaam tezamen, en van dien tijd kon de Maatschappij zich
ongestoord in de richting ontwikkelen welke de directie, eens van zin, voorstond.
De inwendige samenwerking liet alleen te wenschen over, nadat de ‘Koninklijke’ in
1912 bijkans het geheele aandeelenkapitaal van den Koninklijke West-Indische
Maildienst4 overgenomen had en de heer C.M. van Rijn, directeur van die
onderneming, ook bij ons directeur geworden was, evenals de directeuren van onze
maatschappij in de directie van de ‘Westmail’ traden. Van Rijn, met wien ik eertijds
bevriend geweest was, bleek in zaken niet alleen volkomen onbekwaam, maar ook
een hinderlijk collega te zijn, doordat hij naar buiten toe als een man van beteekenis
trachtte te poseeren en daarom zoo weinig mogelijk zaken uit handen gaf, maar ze
niet afdeed. Vijf jaren sukkelden wij met hem, en de zenuwaan-

1
2
3

Croockewit was van 1833.
Croockewit trad als directeur af in 1904 en werd in 1905 commissaris.
De dividenden wisselden tussen 7 en 8%, met uitzondering van 1906 3%. Het kapitaal was
in 1901 ƒ 2 miljoen, in 1912 ƒ 11,5 miljoen. Vgl. Knap, Koopvaart, p. 104.
a Toegevoegd vanaf: ‘en ontsnapte’ .... tot ‘mededinging’.
4 Vgl. Knap, Koopvaart, p. 123.
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doening waaraan ik de laatste jaren lijdende geweest ben, is voor een deel aan de
dagelijks daaruit voortspruitende ergernis toe te schrijven. Nadat zachtere middelen
niet gebaat hadden, verklaarde ik ten leste niet langer meer met hem te kunnen
samenwerken en te zullen aftreden, indien hij aanbleef. Daar mijn andere collega's,
die de samenwerking met hem eveneens moede waren, zich aan mijn zijde schaarden1,
was Van Rijn toen wel gedwongen heen te gaan, waartoe hij met weinig gratie besloot
(April 1917).
Van commissarissen der Maatschappij ondervond ik in het algemeen zooveel
medewerking als commissarissen kunnen geven. Dit geldt niet in de eerste plaats
van den ouden heer Quack, gedurende de eerste 15 jaren van mijn directoraat
Voorzitter van den Raad van Commissarissen.a Quack, die zich in zijn
‘Herinneringen’2 als een drijfkracht op gebied van zaken voorstelt, was in de praktijk
van weinig beteekenisb, daar hem eigen meening en kennis van zaken ontbraken.
Aardig praterc, handig vleier, die zich steeds aan de zijde der meerderheid plaatste,
was hij langzamerhand in verschillende belangrijke betrekkingen geraakt, waarvan
de inkomsten hem als man zonder fortuin zeer welkom waren.3d Zijn groote
geleerdheid,

1 Nl. Paul den Tex, J.J. Verhoeff en J. van Hasselt.
a Geschrapt vanaf: ‘gedurende’.
2 Knap, Koopvaart, p. 9. Herinneringen uit de levensjaren van mr. H.P.G. Quack 1834-1913,
verscheen in 1913 bij P.N. van Kampen te Amsterdam. Ergerde Heldring de passage uit
Quacks oratie van 1868 (p. 170): ‘De zoogenaamde practische mannen hebben nog nimmer
een wezenlijk groot werk verricht’?
b Oorspronkelijk: ‘was in de handelswereld maar een nul’.
c Oorpsronkelijk: ‘charmant causeur’.
3 De jeugdige Heldring leerde Quack pas goed in zijn nadagen kennen. Quack zag zijn arbeid
aan wat hij noemde de ‘produktiefactoren’ van Nederland sterk idealistisch. Volgens Barents,
Quack, p. 25 is er alle reden te veronderstellen dat hij hierin tegenover zichzelf wel degelijk
oprecht was. De emolumenten aan zijn betrekkingen verbonden waren hem natuurlijk welkom,
maar stonden niet voorop. Zijn betrekkingen in het bedrijfsleven waren: 1861-1863 secretaris
Kamer van Koophandel te Amsterdam; 1863-1868 secretaris Maatschappij tot Exploitatie
van Staatsspoorwegen; 1877 directie-secretaris en 1885-1912 directeur Ned. Bank; 1892-1917
commissaris K.N.S.M., voorts van Ned. Bank en commissaris Ned. Handel-Mij., waarvan
1904-1914 Koninklijk commissaris (om slechts de belangrijkste te noemen). In de laatste
schijnen zijn verdiensten geringer te zijn geweest dan in de overige, het waren er ook te veel
om deze goed waar te nemen. Dat hij zovele functies verwierf, was niet alleen aan vleierij
te wijten, ook een zeker sneeuwbal-effect was er niet vreemd aan. Vgl. hierover Barents,
Quack, p. 100. Men bedenke hier overigens dat Quack als commissaris der N.H.M. door zijn
vriend Balthasar Heldring was binnengehaald.
d Geschrapt: ‘doch welke hem nooit een zaakkundig oordeel verschaft hebben’.
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zijn fijn kunstgevoel, zijn meesterschap der taal, die mij dikwijls met bewondering
vervulden, maakten zijn practische tekortkomingena niet goed, en ware het niet
geweest, dat de andere commissarissen gewoonlijk voor onze voorstellen gestemd
waren, dan zou de angstvallige Voorzitter, wiens mededeelingen in latere levensjaren
bovendien hoe langer hoe meer de windrichting van de meerderheid weerspiegelden
en niet al te betrouwbaar warenb, ons niet tot grooten steun geweest zijn. In 1914
ruimde hij, niet zonder toedoen van Van Aalst, den voorzitterszetel aan den heer S.P.
van Eeghen in, doch tot aan zijn overlijden in de eerste dagen van 1917c bleef hij
commissaris.1 Thans drijven bij mij de herinneringen aan zijn groote belezenheidd,
zijn ouderwetsche courtoisiee, zijn levendigen geestf, en zijn vroolijke bezoeken aan
ons ouderlijk huis boven, en niet in de eerste plaats die aan ons wel wat
ontgoochelende contact bij de ‘Koninklijke’.
Van Eeghen, 20 jaar jonger dan Quack, was en is alléén zakenman. Zijn werkkracht,
zijn goed geheugen, zijn belangstelling en zeker ook zijn lidmaatschap van een oud
Amsterdamsch geslacht en van het deftigeg handelshuis Van Eeghen & Co hadden
hem tot den aangewezen vervuller van tallooze commissariaten en tot Voorzitter van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken gemaakt. Hij was noch zeer ontwikkeld,
noch zeer ondernemend, doch zijn eigenliefde en zijn verlangen als een man van zijn
vooruitstrevendenh tijd te figureeren, deden hem in de zaken waarin hij stem had,
alle verstandige plannen tot uitbreiding en inslaan van nieuwe wegen krachtig steunen.
Deze houding, gevoegd bij zijn helder oordeel en groote erva-

a Oorspronkelijk: ‘dit gebrek’.
b Oorspronkelijk: ‘die in latere levensjaren bovendien hoe langer hoe meer onbetrouwbaar en
op het welgevallen van de toehoorder berekend waren’.
c Oorspronkelijk: ‘dit jaar’.
1 Over Quack als commissaris K.N.S.M., vgl. Barents, Quack, p. 109.
d Oorspronkelijk: ‘Nu hij en met hem (onleesbaar) figuur verdwenen is....’
e Oorspronkelijk: ‘zijn beminnelijkheid’.
f Oorspronkelijk: ‘zijn levendig gesprek’.
g Oorspronkelijk: ‘een zeer gezien’.
h Toegevoegd: ‘vooruitstrevenden’.
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ring op zakengebied, maakte dat hij een zeer goed raadgevera voor ons was, maar
overigens beteekende zijn steun weinig.b Geïmponeerd door zijn zwager Willem van
Loon (naast Hubrecht en zijn (v.E.'s) dochter Louise1 de eenige persoon voor wie
Sam van Eeghen, volgens het zeggen van zijn compagnon Chris van Eeghen, mijn
zwager, ontzag had) beval hij steeds de niet altijd voordeeligec voorwaarden welke
Van Loon & Co2 voor het uitbrengen van nieuw kapitaal verlangden, aan en deed
weinig (hij was trouwens zelf ook bankier) om ze voor ons te verbeteren. Laat ik
hieraan toevoegen, dat Hope & Co onder de bekrompen leiding van Jan Luden en
zijn collega's (Van Loon, hoewel geen firmant, oefende op het kantoor grooten
invloed uit en was er nog niet de slechtste) in al de jaren gedurende welke ik hen als
bankiers der Amsterdamsche scheepvaartwereld gade sloeg, een figuurd van Jan
Salie-achtigheid maakte. Hun reusachtige kapitaalkracht en hun standinge maakte
hen echter onmisbaar.
Van de andere commissarissen noem ik den sympathieken heer Jan Hudig3,
oud-wethouder van Rotterdam, en onze oud mede-directeuren Ramann en Croockewitf,
waarvan de laatste zich als commissaris veel vooruitstrevender ontpopte dan hij als
directeur geweest was. Beiden bekleedden hun nieuwe betrekking slechts enkele
jaren - tot aan hun overlijden. Voorts mijn vader, die zijn commissariaat bij mijn
benoeming tot directeur had willen neerleggen, doch het op verzoek

a Oorspronkelijk: ‘Voorzitter van commissarissen’.
b Oorspronkelijk: ‘Slechts tegenover de angstvallige, voor de ontwikkeling van de
Nederlandsche scheepvaart onverschillige bankiers der “Koninklijke”, Hope & Co.,
beteekende zijn steun weinig.’
1 Louise Cathérine Antoinette van Eeghen, geb. 1884, was de tweede dochter.
c Oorspronkelijk: ‘dikwijls onereuse’.
2 De firma Van Loon & Co., in 1885 ontstaan uit de fa. Wed. W. Borski. Deze werkte vanaf
het begin der negentiende eeuw samen met de fa. Hope & Co., waarbij de laatste zich in
hoofdzaak toelegde op bankiers- en wisselzaken en het plaatsen van buitenlandse leningen.
Borski specialiseerde zich in commissionairs- en beurszaken en fungeerde als
inschrijvingskantoor voor openbare emissies. In 1937 werd de firma Van Loon & Co. in de
firma Hope & Co. opgenomen. Vgl. Hope & Co. 200 jaar.
d Oorspronkelijk: ‘een allertreurigst figuur’.
e Toegevoegd: ‘en hun standing’.
3 De Rotterdamse Jan Hudig.
f Geschrapt: ‘waarvan de eerste een onbeduidende rol speelde en ....’
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van zijn collega's aanhield.1 Eenige jaren na zijn overlijden werd Van Aalst op ons
verzoeka benoemd2, wiens prestaties in het belang der scheepvaart hem den
aangewezen man deden zijn. Mijn vriend Jonckheer, directeur van de ‘Nederland’,
was sedert omstreeks 1910 commissaris, en Wilmink, directeur van den Koninklijken
Hollandschen Lloyd3, werd het in 1916, toen door de ‘Koninklijke’ en de West-Ind.
Mail tezamen de Holland-Zuid-Pacific-lijn4 door het Panama-Kanaal naar de Westkust
van Zuid-Amerika geopend en een toenadering tot Wilminks maatschappij, welke
de Oostkust bevoer, raadzaam geoordeeld werd.
Hope & Co waren in den Raad van Commissarissen eerst door Charles Labouchere,
later door C.E. ter Meulen vertegenwoordigd, op wien mijn critiek van inactiviteit
niet slaat.b
Ik kom thans tot de Duitsche concurrentie terug, waarvan het steeds sterker
opdringen niet alleen door de ‘Koninklijke’ gevoeld werd en tegengegaan moest
worden. Hiervoor beschreef ik den strijd van de Duitsche maatschappijen ‘Argo’ en
‘Atlas’ en Levante-Linie tegen onze onderneming.5 Andere concurrenten van meer
voorbijgaanden of minder agressieven aard (zooals die van de reederijen Rob. M.
Sloman Jr. en A.C. de Freytas & Co te Hamburg, met wie wij zelfs aangename relaties
onderhielden) noemde ik niet, doch de drang naar het Westen was in Duitschland
algemeen, en andere Nederlandsche scheepvaartmaatschappijen ondervonden dien
evenals wij.6 De Holland-Amerika-lijn7, wier zaken in de eerste jaren van onze eeuw
niet bijster goed gingen, zag zich onder de voogdij der groote Duitsche reederijen
geplaatst, welke in 1900/1901 de helft plus één van de aandelen uit de handen van
een weinig patriottisch syndicaat onder leiding der Amsterdamsche Bank overnam
en daarvan de helft weder aan de Morgan-trust, waarmede zij het Noord-transatlan-

1
a
2
3
4
b
5
6
7

B. Heldring was commissaris van 1893 tot 1907.
Oorspronkelijk: ‘verlangen’.
In 1911 (tot 1939).
Over haar ontstaan vgl. Heldrings relaas hier p. 159 vlg.
Vgl. Knap, Koopvaart, p. 134. De dienst geschiedde voor rekening van de K.W.I.M., maar
met van de K.N.S.M. gecharterde schepen.
Toegevoegd: bovenstaande bijzin.
Vgl. hier p. 144 vlg.
Vgl. enige voorbeelden hier p. 153.
De Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Mij. te Rotterdam, opgericht in 1873.
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tische verkeer ‘gepoold’ hadden, overdeden.1 Een onzer grootste
scheepvaart-ondernemingen was aldus niet zuiver Nederlandsch meer en moest haar
algemeene politiek richten naar de belangen van buitenlandsche ondernemingen. Dat
zij uitermate prospereerde onder dezen vernederenden en vicieusen toestand, doet
niets aan het bedenkelijkea van die onderworpenheid af. Gelukkig wist zij in 1915,
toen tijdens de oorlog de Duitsche maatschappijen in geldnood zaten, haar
onafhankelijkheid door den terugkoop van ¼ van het aandeelenkapitaal te herwinnen.2
Men zou denken, dat het indringen der Duitsche macht in de Nederlandsche
scheepvaart, zooals het zich door den koop der aandeelen Holland-Amerika-lijn uitte,
groote bezorgdheid in het kamp der Nederlandsche reeders veroorzaakte. Integendeel,
de oogen voor het Duitsche gevaar waren bij hen nog niet open gegaan en er heerschte
algemeene onverschilligheid.3 Wel werd door de ‘Nederland’ en den ‘Rotterdamschen
Lloyd’ in Indië veel terrein verloren aan de nieuw opgekomen Deutsch-Australische
Dampfschiffahrtgesellschaft4, wel hadden zij en de Kon. Paketvaart Mij de
concurrentie te verduren

1

Het lukte in 1901 aan de Morgantrust (officieel: International Mercantile Marine Co.) een
aantal Amerikaanse en Britse scheepvaartmaatschappijen te verenigen en met de
Hamburg-Amerika Linie en de Norddeutsche Lloyd tot een belangengemeenschap te komen.
Voor de bestaansmogelijkheden van de Holland-Amerika Lijn was het bedenkelijk buiten
deze machtsconcentratie te blijven. De Morgan-trust kocht van de Financieele Maatschappij
voor Nijverheidsondernemingen in Amsterdam en van de firma R. Mees & Zoonen te
Rotterdam 4240 oude aandelen en 8000 nieuwe (emissie-1902) beide van ƒ 500 per aandeel,
waardoor 51% van het aandelenkapitaal werd verworven. De helft van de aandelen ging naar
de Duitse maatschappijen, met name in gelijke delen naar de Hamburg-Amerika Linie en de
Norddeutsche Lloyd. Vgl. De Boer, Holland-Am. Lijn, p. 56 vlg. en De Boer, Scheepvaart,
p. 165, 166, en Overzier, Schiffahrttrust, p. 84.
a Geschrapt: ‘- van een nationaal standpunt -’.
2 In 1917 lukte het bovendien de aandelen die nog in het bezit waren van de International
Mercantile Marine Co., over te nemen. Vgl. De Boer, Holland-Am. Lijn, p. 67.
3 Er waren wel waarschuwende stemmen. M.G. van der Burg, latere vertrouwensman van jhr.
L.P.D. Op ten Noort, schrijft in 1901 uit Singapore: ‘De Duitsche ontwikkeling is mij een
nachtmerrie, ik ben in de gelegenheid ze hier gade te slaan in haar volle kracht’. Vgl. Knap,
Koopvaart, p. 89.
4 Deutsch-Australische Dampfschiffs-Gesellschaft (D.A.D.G.) te Hamburg, opgericht in 1888.
De Boer, Amsterdamsche Stoomvaart, 2de st., p. 156-158, 233-235, en Brugmans, Tachtig
jaren, p. 25, Fenchel, Schiffahrtsgesellschaften, p. 45.
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van den Norddeutschen Lloyd1, wel dreigde de in 1900 opgerichte Zuid-Amerika-lijn
onder te gaan onder de aanvallen van de vereenigde Hamburg-Amerika lijn,
Norddeutsche Lloyd en Hamburg-Südamerikanische Dampfschiffahrt Gesellschaft2
en leidde de zwakke Kon. West-Ind. Maildienst een uiterst precair bestaan in haar
vaart op Suriname, Venezuela en Haïti, in welke laatste landen de Hamburg-Amerika
lijn steeds meer veld won3, doch de directies schenen machteloos door de
omstandigheden voortgedreven te worden.
Mij was, toen ik eenige jaren in de scheepvaart geweest was, duidelijk geworden,
dat het Duitsche gevaar alle Nederlandsche lijnen gemeenschappelijk bedreigde. Het
nationalistisch streven der Duitsche reederijen, gesteund door de imperialistische
politiek van Berlijn, dat de Duitsche havens door uitzonderingstarieven begunstigde
en de vrijheid der vaart op den Rijn door de invoering van tollen dreigde op te heffen4,
de indrukken, door mij bij tallooze gesprekken op mijn vele reizen naar Duitschland
opgedaan, lieten daaromtrent bij mij geen twijfel, doch noch bij de andere
Nederlandsche scheepvaartdirecties, noch bij onze Regeering werd het gevaar beseft.
Ik deelde mijn vrees aan mijn vader mede en zeide hem, dat in nauwere aansluiting
en éénheid in leiding tegenover de Duitsche agressie naar mijn meening voor de
Nederlandsche reederijen het middel lag, om verdere usurpatie te voorkomen.5 Hij
ried mij aan mijn inzichten in een nota te ontwikkelen en die aan de reederijen welke
er voor in aanmerking kwamen, in te dienen.6 Na eenige overweging deed ik dit,
hoewel met schroom, want al de directieleden bij de verschillende maatschappijen
waren veel ouder dan ik7, ik achtte verschillende hunner als menschen en mannen
van zaken hoog en verwachtte weinig instemming met een plan dat, van hun jongsten
collega afkomstig, de Nederlandsche of althans de Amsterdamsche scheepvaart

1
2
3
4
5
6
7

Vgl. De Boer, Amsterdamsche Stoomvaart, II, 2de st., p. 229, 235, 266-268.
Vgl. nader hier p. 157 vlg.
Vgl. De Boer, Amsterdamsche Stoomvaart, p. 203.
Vgl. hier noot 2, p. 146.
Deze kwestie en het plan-Heldring bij Knap slechts zijdelings aangeroerd. Vgl. Knap,
Koopvaart, p. 90. Ontbreekt bij De Boer, Scheepvaart.
Vgl. bijlage I.
Men bedenke dat Heldring toen nog slechts begin 30 jaar was.
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zoua revolutioneeren. Ik wenschte niet minder dan de opneming van alle
Amsterdamsche reederijen in één maatschappij, waartoe ik de Stoomvaart
Maatschappij ‘Nederland’, als zijnde toen de grootste der Amsterdamsche,
aangewezen achtte, met één directie. Ik voerde in mijn notab aan, dat tegenover de
politiek der Duitsche lijnen, waarin steeds meer eenheid kwam, welke met reusachtige
kapitalen werkten en de eene Nederlandsche lijn na de andere aanvielen,
waartegenover de eene Nederlandsche lijn zich niets van het lot van de andere aantrok,
een eenhoofdige politiek, eenheid van belangen en de macht om elken aanval met
een tegenaanval op een kwetsbaar punt van den aanvaller te beantwoorden, moesten
komen. Overeenkomstig mijn verwachting vond mijn plan weinig of geen sympathiec
onder de andere directies. Weliswaar werd het onderwerp van een opzettelijk daarvoor
bijeen geroepen vergadering van directieleden en commissarissen in het Amstel-Hotel
(1903), door den Heerd Tindal gepresideerd, doch na een welwillende maar sterk
afbrekende critiek van den Heer Op ten Noort, waaraan zich verschillende volgende
sprekers aansloten, werd het terstond begraven. Des heeren Op ten Noorts bestrijding
was gegrond op zijn meening, dat een aangevallen scheepvaartmaatschappij beter
doet zich passief te verdedigen, dan den strijd ook op ander terrein over te brengen,
waardoor de kosten en verliezen en daarmede de kans op de nederlaag verdubbeld
worden, een inzicht dat ik in zijn algemeenheide onjuist achtte, en voorts op de
moeilijkheid om de aandeelhouders der bestaande maatschappijen te bewegen hun
stukken tegen die van één andere te verruilen. De Heer R. van Hasselt vreesde, dat
de exploitatiekosten van een maatschappij welke zoowel mailbooten als vrachtbooten
liet varen, op de dure basis van een mailbootenbedrijf zouden komen, waardoor de
ondernemingen, welke tot dusver slechts vrachtbooten bezaten, te loor zouden gaan.f
Dit laatste argument achtte ik juist, doch niet overwegend, waar het gold, front tegen
de Duitsche concurrentie te maken, en de moeilijkheid om de medewerking van
aandeelhouders te verkrijgen achtte ik te overkomen, zooals zij ook

a
b
c
d
e
f

Oorspronkelijk: ‘dreigde te’.
Geschrapt: ‘die ergens onder mijn paperassen verscholen moet liggen’.
Oorspronkelijk: ‘aanhangers’.
Oorspronkelijk: ‘G.A. Baron’.
Geschrapt: ‘ten eenen male’.
In het origineel loopt deze zin niet helemaal.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

156
later bij kleinerea fusies overkomen werd. Zoo goed mogelijk verdedigde ik mijn
plan, doch ik stond alleen en gevoelde mij in dezen kring van oudere en ervaren
collega's niet krachtig genoeg, en was niet welsprekend genoeg, om het pleit te
winnen. De personenkwestie, welke niet aangeroerd werd, vormde zonder twijfel
een verzwegen moeilijkheid; er waren in de gezamenlijke besturen veel te veel
directeuren en commissarissen voor één maatschappij, en de lust om zijn betrekking
eraan te geven was vermoedelijk bij niemand aanwezig.b Zeer waarschijnlijk heeft
men ook in mij de heersch- en de eerzucht van een Ballin in spé gezien. Ik zal mij
daartegen niet verdedigen; ik zou mij zeker teruggetrokken hebben, indien de
verwezenlijking van mijn plan daardoor bevorderd ware, en eer- noch heerschzucht
was mijn drijfveer bij het ontwerpen of het voorstellen ervan, maar ik erken, dat ik
meende voor een aandeel in het beheer van een ‘vereenigde’ scheepvaartmaatschappij
gequalificeerd te zijn. Ik wist dat de wijze waarop ik mij van mijn taak bij de
‘Koninklijke’ tot dusver gekweten had, bevredigend was en had het grootste deel
van de wereld bereisd en goed uit mijn oogen gezien; mijn collega's waren daarentegen
meestal jarenlang niet uit Holland weg geweest, en geen van hen kende de landen
waarheen de ander zijn lijnen liet loopen. Wat er in de wereld buiten Nederland
omging, daarvan droegen de heeren veel te weinig kennis. Was het wonder, dat ik
mij minstens evenzeer als hen voor de leiding van een combinatie van
stoomvaartondernemingen berekend achtte? Evenwel, ik heb dit nimmer laten blijken.
Van het plan kwam dus niets. Men moest eerst aan den lijve gevoelen, dat mijn
vrees gegrond was.1 Eerst daarna kwam men tot andere inzichten en tot partiëele
combinaties van stoomvaartondernemingen, die zeker veel gered hebben van hetgeen
bedreigd werd. Zouden wij verder gekomen zijn, indien men alle Amsterdamche
Maatschappijen in één vereenigd had? Het is niet met zekerheid te zeggen. Ik geloof,
dat er in elk geval alle kans geweest zou zijn, de door alle Nederlanders gewenschte
verbinding met Zuid-Afrika tot stand te brengen; een verbinding welke wegens den
noodzakelijk grooten opzet en de verwachting van een zeer lange beginperiode van

a Toegevoegd: ‘kleinere’.
b Oorspronkelijk: ‘voorhanden’.
1 Zoals in het geval van de Zuid-Amerika-Lijn. Vgl. het navolgende.
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exploitatieverliezen een onaantrekkelijk object voor een nieuw te vormen
stoomvaartmaatschappij vormde en nog vormt.1
De gebeurtenis welke de verblinde Amsterdamsche reeders de oogen deed opengaan
voor het Duitsche gevaar en voor de mogelijkheid het met succes te bestrijden, was
de poging der Duitsche lijnen de Zuid-Amerika-lijn onder haar controle te bekomen
en het gelukkig ingrijpen der Nederlandsche Handel-Maatschappij daartegen.
De Zuid-Amerika-lijn, in 1900 opgericht2, toen dank zij eenige jaren van hooge
vrachten de bestaande scheepvaartmaatschappijen goede dividenden uitkeerden en
de bankiers, hoewel met moeite, ertoe te krijgen waren een syndicaat te vormen, dat
het aandeelenkapitaal en de obligatieleening der maatschappij garandeerde en uitbracht
(tot zeer bezwarende voorwaarden voor haar), had in het geheel niet aan de
verwachtingen beantwoord welke de oprichters ervan koesterden. In plaats van
winsten had de exploitatie steeds verlies opgeleverd, wat, zooals de jaarverslagen
deden zien, ten deele aan de sterke daling der vrachten en aan het ontbreken van
bevroren vleesch naar Engeland, waarop men voor de vulling der booten in
teruggaande richting gerekend had, toe te schrijven was.3 Wat de jaarverslagen niet
deden zien, was de middelmatige bekwaamheid der administrateurs. Deze
maatschappij werd beheerd door twee administrateurs onder toezicht van een Raad
van Beheer.4 Andere initieele gebreken lagen in de aanschaffingsprijzen der schepen,
be-

1

2

3
4

Na de Eerste Wereldoorlog zou de Hollandsche Stoomboot Mij. een dienst openen op de
Canarische eilanden en de Westkust van Afrika. De Rotterdamse firma Van der Eb en
Dresselhuys stichtte toen een Zuid-Afrika Lijn. Vgl. De Boer, Scheepvaart, p. 179.
Op 17 mei 1899 werd door de Financieele Mij. voor Nijverheidsondernemingen een circulaire
voor het bijeenbrengen van de nodige gelden verspreid. Men bracht ƒ 2 miljoen kapitaal en
ƒ 2 miljoen à 4½% obligatielening bijeen. De eerste boot, de Amstelland, kon op 27 juli
1900 de eerste reis aanvangen. Vgl. De Boer, Amsterdamsche Scheepvaart, II, 2de st., p.
355, 356.
Het lukte de Z.A.L. bovendien niet toegang te krijgen tot de conférence van een dertiental
lijnen op Zuid-Amerika. Vgl. De Boer, Amsterdamsche Stoomvaart, p. 357.
De twee administrateurs waren F. Meijerdirck en A.C. Meurs; de raad van beheer bestond
uit J.L. Cluysenaar, S.P. van Eeghen, ir. A.K.P.F.R. van Hasselt, R.A. Mees, mr. F.S. van
Nierop, jhr. L.P.D. Op ten Noort, G.A. baron Tindal en J.V. Wierdsma, vertegenwoordigend
de Amsterdamse en Rotterdamse rederswereld, de grote spoorwegmaatschappijen en de haute
finance.
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steld in een tijd toen hooge vrachten de liefhebberij in de vrachtvaart sterk
aangewakkerd en de waarde van schepen geweldig opgedreven had, en voorts in de
ongunstige verhouding van obligatieschuld tot aandeelenkapitaal - 2 millioen gulden
van ieder. Na de instorting van de vrachtenmarkt, welke in 1901 plaats vond, was
de toestand der onderneming sterk ontwricht. Men kan als vasten regel aannemen,
dat een in een bloeiperiode der scheepvaart ondernomen vaart te laat ondernomen
wordt. Elke nieuwe lijn moet leergeld betalen, en een onder zulke schijnbaar gunstige
omstandigheden begonnen vaart staat op het tijdstip waarop de schepen gereed zijn,
aan den vooravond van de baisse, welke onvermijdelijk op den voorspoed volgt en
in de scheepvaart steeds hevig is. Concurrentie duikt allerwege opa, vrachten dalen
sterk, soms tot op een fractie van hetgeen de oprichters zich voorgespiegeld hadden,
en met de vrachten zinkt de verkoopwaarde van de schepen. De inkomsten worden
sterk gedrukt, en de jonge reederij werkt al spoedig met zwaar verlies, terwijl zij
opgescheept zit met een dood kapitaal, bestaande uit de te hooge boekwaarde van
haar vloot. Is zij dan bovendien belast met de verplichting tot rentebetaling op
obligaties en aflossing van haar schuld, dan is het gevaar van vastraken wegens
uitputting van kasmiddelen dubbel groot.
Wordt een nieuwe lijn door een bestaande scheepvaartmaatschappij begonnen,
dan kiest de directie, indien zij met een vooruitziende blik uitgerust is, daarvoor een
tijdstip, waarop zij eenige jaren van goede vrachten en schepen tot matige prijzen
kunnen verwachten. Had de Zuid-Amerika-lijn b.v. door de Koninklijke
Stoomboot-Mij ondernomen kunnen worden (waaraan echter in die jaren niet te
denken viel), dan zou deze haar niet in 1900, doch in 1903 of 1904 gelanceerd hebben.
De resultaten van het bedrijf der Zuid-Amerika-lijn waren na eenige jaren zóó
slecht, dat zelfs voor de buitenwereld een langer worstelen zonder hulp van anderen
niet mogelijk scheen.1 De lijn voerde weliswaar steeds meer lading te Amsterdam
aan, en de uitvoer van Nederlandsche producten naar Argentinië nam steeds toe,
zodat zij groote diensten aan den Nederlandschen handel en speciaal

a Geschrapt: ‘de nieuwe lijn zelve is er een voorbeeld van’.
1 In 1904 bedroeg het totaal verlies al ƒ 534.975,37; de aandelen stonden op 50%. De Boer,
Amsterdamsche Stoomvaart, p. 358.
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aan dien van Amsterdam bewees, maar de reederij verloora nog en het oogenblik
scheen nabij dat zij het bedrijf moest staken of met behulp van nieuw geld radicaal
gereorganiseerd moest worden. Hiervan verluidde echter niets.
Op den 8sten December 1904 aan mijn ontbijt de krant lezende, werd ik plotseling
verrast door de aankondiging van de Amsterdamsche Bank, dat zij aanbiedingen van
aandeelen ‘Zuid-Amerika-lijn’ tot 58% inwachtte, teneinde die te kunnen accepteeren,
indien binnen een zekeren gestelden tijd meer dan de helft van het aandeelenkapitaal
zich aldus aangeboden had.1 De beteekenis van deze aankondiging was mij aanstonds
duidelijk: de Amsterdamsche Bank, waarin Duitsche belangen sterk vertegenwoordigdb
waren2 en wier hoofddirecteur, Mr. F.S. van Nierop, lid van den Raad van Beheer
der Zuid-Amerika-lijn was, handelde in opdracht der groote Duitsche lijnen3, die, na
den kleinen Nederlandschen concurrent aamechtig gebeukt te hebben, thans door
het aanbieden van een voor de weinig hoopvol gestemde aandeelhouders
aantrekkelijken prijs hoopten, haar aldus geheel in hun macht te krijgen. Na de
Holland-Ame-

a Oorspronkelijk: ‘maar het geld raakte op’.
1 Nieuwe Amsterdamsche Courant Algemeen Handelsblad, 7 december 1904 (ochtend) p. 4:
advertentie ‘Zuid-Amerika-Lijn. Een bericht aan Aandeelhouders der Zuid-Amerika-Lijn is
verkrijgbaar ten kantore van ondergeteekende. Amsterdamsche Bank’. Idem, 7 december
1904 (avond): redactioneel stuk, ondertekend J.D.S. ‘Zuid-Amerika-Lijn’, over het aanbod
van de Amsterdamsche Bank de aandelen à 60% over te nemen (minus 2% voor kosten,
resteert 58%). Schr. acht het bod redelijk gezien de teleurstellingen die de aandelen gegeven
hebben. Geen uiting van afkeuring over de buitenlandse invloed. Idem, 7 december 1904
(avond): grote advertentie ‘Zuid-Amerika-Lijn. Houders van aandeelen levert uwe stukken
op de onereuse voorwaarden genoemd in het bericht d.d. 6 Dec. uitgegeven door de
Amsterdamsche Bank niet in! Zeer spoedig zal u door het Buitenlandsche Exploitatie
Syndicaat een bod van 80 tot 100% moeten worden gedaan. Door inlevering geeft u alle uwe
rechten uit handen. Een groot Aandeelhouder.’ Er is hier dus sprake van een door de
Amsterdamsche Bank uitgegeven bericht. Ongetwijfeld heeft Heldring zich in het bezit
hiervan gesteld n.a.v. advertentie van 7 december 1904.
b Oorspronkelijk: ‘vertegenwoordigd zijn’.
2 Het kapitaal, groot ƒ 10 miljoen, was voor ten minste 80% in Duitse handen, vooral in die
van de Bank für Handel und Industrie te Darmstadt. Vgl. Brugmans, Paardenkracht, p. 267.
3 Volgens De Boer, Amsterdamsche Stoomvaart, p. 358 waren dit de Hamburg-Amerika-Linie,
De Norddeutsche Lloyd, de Hansa Linie en de Hamburg Südamerikanische
Dampfschiffahrts-Gesellschaft.
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rika-lijn de Zuid-Amerika-lijn! En daarna de andere lijnen. Het was de voortzetting
van het verduitschingsproces en het begin van het einde voor onze nationale
scheepvaart. Ik was ontstemda over het vooruitzicht dezer overgaveb, die blijkbaar
in alle stilte voorbereid was, en besloot desnoods hemel en aarde te bewegen om
deze schande, dezen opzetc te voorkomen. Binnen het uur zat ik bij den Heer Op ten
Noort, Voorzitter van den Raad van Beheer der Zuid-Amerika-lijn, in zijn kamer
aan de Stoomvaart Mij ‘Nederland’. Ik kende hem intiem door onze veelvuldige
aanraking in werkgeversaangelegenheden1 en de Java-China-Japan-lijn, waarvan wij
beiden de gedelegeerde leden van den Raad van Beheer waren, en kon hem dus
zonder onbescheidenheid - trouwens, het geval verschoonde enige onbescheidenheidd
- naar de verklaring van het bericht in het ochtendblad vragen. Met de hem eigen
kalmte bevestigde hij mijn vermoeden: de Zuid-Amerika-lijn ‘kon niet meer’ en
moest zich noodgedwongen laten welgevallen, dat de Duitsche lijnen trachtten de
contrôle over haar machtig te worden. Op mijn vraag of men dan niet gepoogd had
financieelen steun bij krachtige Nederlandsche lichamen te verwerven, opdat dit
nationale ongeluk afgeweerd zou worden, antwoordde hij: ‘Wie zou hier zoo lief
zijn, om zijn geld daarvoor te geven?’ Ik zeide niet veel meer, dan dat ik dat nog wel
zou willen uitgemaakt zien en begaf mij onmiddellijk naar mijn vader2, dien ik
gelukkig aan de Handel-Maatschappij aantrof. Er was niet veel noodig om hem te
overtuigen, dat de toekomst van onze scheepvaart doodelijk bedreigd werd en dat
snel handelen noodig was, om den toeleg der buitenlandsche maatschappijen te
verijdelen. Hij besprak de aangelegenheid terstond met de beide directeuren Muller
en Van Aalst, en in de middageditie van het Handelsblad stond de aankondiging, dat
de Nederlandsche Handel-Maatschappij, teneinde het nationale karakter van de
Zuid-Amerika-lijn te redden, bereid was voor aandeelen Zuid-Amerika-lijn 60% te
betalen, dus 2% meer

a
b
c
1
d
2

Oorspronkelijk: ‘woedend’.
Oorspronkelijk: ‘banghartige overgave’.
Oorspronkelijk: ‘een noodlottigen opzet’.
Jhr. Op ten Noort en Heldring hadden enige tijd te zamen zitting in het bestuur van de
Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied te Amsterdam. Vgl. hier p. 119.
Oorspronkelijk: ‘de grootste onbescheidenheid’.
B. Heldring, op dat moment president der Nederlandsche Handel-Maatschappij.
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dan de Amsterdamsche Bank, indien zij de meerderheid der aandeelen eenmaal
bezat.1
De geestkracht van de directie der Handel-Maatschappij was een uitkomst in den
nood. Haar actie vormde tevens het keerpunt in de psyche der Nederlandsche
scheepvaartdirecties. Het plan der Duitsche lijnen mislukte, de Handel-Maatschappij
werd eigenares van een groot deel der aandeelen Zuid-Amerika-lijn, welke onder
haar leiding en dank zij haar krachtige steun tot de ‘Koninklijke Hollandsche Lloyd’
gereorganiseerd en één der eerste scheepvaartondernemingen van het land werd.2
Van toena af toonde men zich in scheepvaartkringen besloten, tegen de Duitsche
usurpatie op te treden. Enkele jaren later werd de ‘Nederlandsche Scheepvaartunie’3
opgericht, welke de belangen van de Indische lijnen (‘Nederland’, Rotterdamsche
Lloyd en Koninklijke Paketvaart Maatschappij) inéénsmolt, en in 1912 liet de Kon.
West-Indische Maildienst, die tot daartoe alleen stond en wegens haar geringen
omvang (in verhouding tot de Duitsche en Engelsche kolossen,
Hamburg-Amerika-Linie en Royal Steamship & Co, welke zij in haar sfeer ontmoette)
vrijwel hulpeloos was, zich in de ‘Koninklijke Stoomboot-Mij’ opnemen.4

Algemeen Handelsblad van 8 december 1904 (avond), p. 9. Redactioneel stuk:
‘Zuid-Amerika-Lijn’, waarin o.a. staat: ‘Naar wij vernemen zal de Nederlandsche
Handel-Maatschappij, naar aanleiding van de haar eerst thans bekend geworden
onderhandelingen tusschen de Zuid-Amerika-Lijn en een groep buitenlandsche
belanghebbenden bij die vaart, pogingen in het werk stellen om aan het Bestuur dier Lijn
voorstellen te doen, waardoor .... de vervreemding dier nationale onderneming zal worden
voorkomen’. De schr. juicht dit toe. Vgl. idem, 13 december 1904 (avond), p. 3, voor nadere
toelichting Amsterdamsche Bank, die betoogt dat zij de eis had gesteld dat de maatschappij
en de lijn onder Nederlandse vlag zouden blijven bestaan. Voorts idem, 15 december 1904
(avond), p. 9, met een weergave van de door de N.H.M. uitgegeven circulaire. De N.H.M.
is bereid de aandelen te kopen tegen een dagelijks vast te stellen koers, die voor 15 en 16
december bepaald wordt op 58%.
2 De reorganisatie duurde van 1905 tot 1907 en eindigde in het laatste jaar met de aanvang
der werkzaamheden van de Koninklijke Hollandsche Lloyd. Details bij De Boer,
Amsterdamsche Stoomvaart, dl. II, 2de stuk, p. 360 vlg.
a Oorspronkelijk: ‘nu’.
3 De Nederlandsche Scheepvaart Unie van 1908 liet de contracterende partijen haar eigen
beheer en zorgde alleen naar buiten voor gemeenschappelijke actie. Vgl. De Boer,
Amsterdamsche Stoomvaart, dl. II, 2de stuk, p. 261 vlg. Volgens mr. D.A. Delprat te
Amsterdam is dit niet juist en heeft de N.S.U. zich nooit in de commerciële gestie gemengd.
4 Vgl. Knap, Koopvaart, p. 118 vlg.
1
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Het is mij onbegrijpelijk gebleven, hoe het bestuur van de Zuid-Amerika-lijn tot den
graad van moedeloosheid heeft kunnen zinken die hen tot overgave aan Duitschland
deed besluiten. Dat Mr. F.S. van Nierop, die ook den verkoop van de aandeelen
Holland-Amerika-lijn aan het buitenland voor zijn rekening had, door de slechte
exploitatiecijfers bang geworden was en niet voldoende patriottisme bezat, om dit
nieuwe zaakje aan de Duitschers te onthouden, kan ik met zijn aard overeenbrengen,
doch dat kloeke mannen als Op ten Noort en R. van Hasselt hun medewerking
verleenden, bewijst hoe weinig vertrouwen in onze nationale kracht bij het
toonaangevende geslacht in die jaren aanwezig was.a
Met een enkel woord dien ik melding te maken van de ‘histoire intime’ van de
verdere ontwikkeling der Zuid-Amerika-lijn. Met verwerving van een overwegende
stem in de zaken van de lijn kon de Handel-Mij niet volstaan, er moesten maatregelen
genomen worden om haar positie te versterken, zóó dat zij aan verdere moeilijkheden
het hoofd kon bieden en tenslotte vast in het zadel kwam te zitten. De zaak was zoo
eenvoudig niet, daar de Handel-Mij de gevoeligheid van de Raad van Beheer zoo
veel mogelijk wenschte te sparen en men voelde, dat er, behalve geld, andere leiding
noodig was. De Raad van Beheer telde voorzeker bekwame mannen genoeg, maar
hij oefende niet het dagelijksch beheer uit. Dit was overgelaten aan de heren
Meyerdirck en Meurs, de eerste een aangenaam man, Duitscher van geboorte, meer
cargadoor dan reeder, en de ander een rustig man, die zich gaarne op den achtergrond
hield.b De eerste maatregel van de Handelmaatschappij, met goedvinden van den
Raad genomen, was de opdracht aan mijn collega Verhoeff verstrekt, naar de utilisatie
door de lijn van de haar ten dienste staande mogelijkheden ter zake van het aantrekken
van lading door middel van spoorwegtarieven en rijnvaartvrachten een onderzoek
in te stellen. Het door den Heer Verhoeff uitgebrachte verslag1 heb ik niet gezien,
doch aan zijn mededeelingen ontleende ik, dat zijn oordeel niet onverdeeld gunstig
luidde. Op één punt was hij zeer cathegorisch, nl.

a De hele alinea in het origineel geschrapt.
b Oorspronkelijk: ‘de ander een niet zeer bekwaam, en ook niet (onleesbaar), in geen geval
een zeer bedrijvig man, over wiens geschiktheid men buiten den Raad van Beheer niet zeer
gunstig oordeelde’.
1 Het verslag-Verhoeff, dat onvindbaar was, ging vooraf aan dat van J. Wilmink (1906), dat
in alle opzichten een optimistische toon verried. Vgl. De Boer, Amsterdamsche Stoomvaart,
dl. II, 2de stuk, p. 360-362.
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het aanloopen van Duinkerken door de uitgaande booten, wat zeer groote kosten
medebracht en waarmede veel tijd verloren ging. Hij toonde aan, dat, wanneer men
de kosten en den in geld omgezetten tijd in mindering van de te Duinkerken geïnde
vracht bracht, het aanloopen niet de moeite waard was en een verlies beteekende,
indien men in aanmerking nam, dat waarschijnlijk tal van goederen, en juist die welke
een goede vracht betaalden, wegens het oponthoud der booten te Duinkerken met de
concurreerende lijnen, welke direct van Antwerpen naar Zuid-Amerika voeren,
verscheept werden. Het verslag van den Heer Verhoeff had geringe uitwerking, zijn
critiek werd door den Raad van Beheer weerlegd, en het was niet wel doenlijk zijn
inzichten toe te passen zonder tot een conflict te komen. Er moest naar iemand
uitgezien worden die aan de zaken een stoot gaf, die haar uit den modder haalde. Die
man was J. Wilmink.
Wilmink was in die dagen een vrijwel onbekend man in Amsterdam. Van jongeling
af in den dienst der Holland-Amerika-lijn werkzaam geweest, was hij bij die
onderneming tot den rang van hoofdagent te New-York opgeklommen en had haar
verlaten, toen hem door Ballin, den directeur der Hamburg-Amerika-lijn, die hem
op talrijke vergaderingen van transatlantische stoomvaartdirecties had leeren kennen
en waardeeren, de betrekkingen van hoofdagent der Hapag1 te Genua en directeur
der Italiaansche Stoomvaartmaatschappij Italia, waarin Duitsche belangen
overheerschten, aangeboden werden. Hij had van de directie der Holland-Amerika-lijn
begrepen, dat hem geen vooruitzicht op een directoraat bij deze maatschappij geopend
kon worden. Zoo weinig was hij ten onzent bekend, dat ik zijn naam voor het eerst
hoorde noemen, toen Van Walree, wiens carrière ook bij de Holland-Amerika-lijn
begonnen was en die Wilmink uit dien tijd kende, mij aanried hem op een mijner
toenmaals veelvuldige bezoeken aan Genua op te zoeken. Ik vond hem een hoogst
innemend, zeer intelligent man, die personen en toestanden in de buitenlandsche
scheepvaartwereld kende als geen andere Nederlander. Dank zij zijn intelligentie en
werkkracht, waaraan hij een buitengewoon meesterschap van vreemde talen paarde,
had hij voor zich en de ondernemingen welke hij vertegenwoordigde of leidde, in
Genua in korten tijd hoog aanzien verworven, en ik had dadelijk den indruk, dat het
jammer zou zijn, indien deze man voor de Neder-

1

Afkorting van de Hamburg-Amerikanische Paketfahrt Aktien-gesellschaft, de officiële naam
van de Hamburg-Amerika-Lijn.
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landsche scheepvaait verloren ging. Het toeval wilde, dat Wilmink in den tijd waarin
de Handel-Maatschappij zich sterk voor de zaken der Zuid-Amerika-lijn interesseerde,
zijn ontslag bij de Hamburg-Amerika-lijn en de ‘Italia’ nam, daartoe gedreven door
den verkoop - achter zijn rug om - door de Hamburg-Amerika-lijn aan een Italiaansche
groep van haar belang bij de ‘Italia’. Later werd mij in Genua verteld, dat Ballin van
Wilmink genoeg had, wegens zijn neiging tot grooter zelfstandigheid en grootdoen,
‘regardless of money’.1 Op het oogenblik dat ik de directie der Handel-Maatschappij
aanbeval, Wilmink in de zaken der Zuid-Amerika-lijn te consulteeren en hem daarbij,
zoo hij haar beviel, daarin een leidende plaats te bezorgen, was mij dat oordeel,
hetwelk ik op grond van latere kennis niet volkomen uit de lucht gegrepen zou willen
noemen, onbekend, doch al ware het mij toen reeds ter oore gekomen, dan zou het
mij niet weerhouden hebben, Wilmink aan te bevelen. Hij bezat daartoe in
overwegende mate de goede eigenschappen, en voornamelijk die welke bij onze
reeders zoo weinig voorkwamen, groote energie en kennis van de buitenlandsche
toestanden.a
Ik behoef hier niet te beschrijven, hoe de Zuid-Amerika-lijn in den Koninklijken
Hollandschen Lloyd omgezet werd2, doch deze verandering, welke het behoud van
de directe verbinding van Nederland met Zuid-Amerika en een groote ontwikkeling
der relaties tusschen ons land en dat werelddeel beteekende, was, behalve aan de
actie van mijn vader, die in het laatste jaar van zijn leven Wilmink aan de
Zuid-Amerika-lijn (of liever aan de Handel-Mij als adviseur voor de zaken dier lijn)
verbond3, en aan den krachtigen steun van Van Aalst, aan de werkkracht, het
organisatietalent, het optimisme en de kunst van overreding van Wilmink te danken.
Ik ben het in die jaren en ook later dikwijls met Wilmink oneens geweest, met name
wat den bouw van kostbare mailschepen betreft, waarvan ik geen goede financieele
resultaten verwachtte (een verwachting welke

1

Van Wilminks beleid in deze gewaagde men later in zakenkringen als: ‘zo gewonnen, zo
geronnen’.
a Gewijzigd in: ‘dat oordeel, hetwelk ik later helaas maar al te juist heb bevonden, niet bekend’.
2 In 1907. Vgl. Lichtenauer, Gedenkboek, p. 668.
3 In 1907; aan het einde van dat jaar werden J. Wilmink en A.C. Meurs tot directeur van de
tot Kon. Holl. Lloyd gereorganiseerde maatschappij benoemd.
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geheela uitkwam1) en ben van meening dat zijn optimisme hem tevens gevaarlijke
parten speeldeb, doch zonder Wilmink had de lijn nooit haar tegenwoordige beteekenis
kunnen erlangen. Zijn mededirecteur Meurs (Meyerdirck had wegens zijn
hardhoorigheid zijn betrekking neergelegd2) hadc de verdienste, dat hijd zijn soms al
te hardloopenden confrère nu en dan remde.
Maar ook Wilmink alleen had dit alles niet klaar gespeeld. Van Aalst was - en ik
zeide het reeds - een voorname factor in het succes van den Kon. Hollandschen
Lloyd. Hij zette bij zijn collega's aan de Handel-Mij - mijn vader overleed in 1907,
door den Heer Cremer opgevolgd - door, eerst dat aan de Zuid-Amerika-lijn de
versterking van haar vloot met twee vrachtschepen, welke de Handel-Mij kocht,
bezorgd werd.3 Toen de Hollandsche Lloyd opgericht moest worden, om de zaken
der Zuid-Amerika-lijn over te nemen en geld noodig was voor de aanschaffing van
twee mailschepen (de ‘Hollandia’ en de ‘Frisia’) en voor het vormen van een
werkkapitaal, ging de Handel-Mij genereus voor4 en wist Van Aalst de andere
stoomvaartmaatschappijen - waarbij enkele onder ouderwetschen en Rotterdamschen
invloed, die vooral bij de op Indië georiënteerde Paketvaart begrijpelijkerwijs sterk
was, geweldig tegenstribbelden - tot deelneming in het kapitaal te bewegen.5 Eenige
jaren later moest de ‘Zeelandia’ de mailvloot vergrooten. Weer zorgde Van Aalst
voor

a
1
b
2
c
d
3

4
5

Oorspronkelijk: ‘welke tot nu toe’.
Vgl. hier t.a.p.
Tussenzin geschrapt.
In 1906.
Oorspronkelijk: ‘had slechts’.
Oorspronkelijk: ‘hij door zijn loomen gemakzucht’.
Volgens De Boer ging het om de verbouwing van een drietal vrachtschepen, de Amstelland,
de Zaanland en de Rijnland. Vgl. De Boer, Amsterdamsche Stoomvaart, dl. II, 2de stuk, p.
376.
De N.H.M. nam in het totaal van ƒ 5,5 miljoen deel voor ƒ 1,8 miljoen. Mededeling Kon.
Holl. Lloyd te Amsterdam. Vgl. noot 2, p. 157 en noot 5.
In het werkkapitaal bij oprichting der Kon. Holl. Lloyd namen deel: de N.H.M. ƒ 1,8 miljoen:
Zuid-Amerika-Lijn (incl. Scheepvaart Mij. ‘Eemland’ en Scheepvaart Mij. ‘Delfland’) ƒ
2,25 miljoen; Stoomv. Mij. ‘Nederland’ ƒ 500.000; Twentsche Bank ƒ 300.000; K.P.M. ƒ
200.000; K.N.S.M. ƒ 150.000; Rotterdamsche Lloyd ƒ 100.000; Hope & Co. ƒ 100.000; Van
Eeghen & Co. ƒ 50.000; de heer S.P. van Eeghen ƒ 50.000. Totaal ƒ 5,5 miljoen. Mededeling
van de Kon. Holl. Lloyd te Amsterdam.
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de middelen1, want het bedrijf zelf leverde nog steeds niet voldoende op, doch het
grootste kunststuk was de bijeenbrenging van 10 millioen in den vorm van een
obligatieschuld voor de aanschaffing van de twee prachtschepen ‘Gelria’ en
‘Tubantia’, welke Wilmink wenschte om den dienst der passagiersbooten tot een
veertiendaagsche te kunnen maken - altijd nog in een tijd dat de aandeelhouders
zonder dividend bleven.2 De commissarissen, die, voor zoover zij van
scheepvaartzaken doorkneed waren, sceptisch omtrent de rendabiliteit der nieuwe
schepen dachten en dus vrija lauw voor het denkbeeld gestemd waren, werden door
Wilmink in een schitterend pleidooi, waarin de losse steekjes haast onopgemerkt
bleven, tot instemming bewogen3, en Van Aalst, voor wien de grootheid van Nederland
te water een alle moeilijkheden wegvagende stimulans was, slaagde er - tegen mijn
verwachting, ik geef het gaarne toe - in, de ongehoorde som voor deze onderneming,
welke nog geen voorspoed gekend had en de ‘bête noire’ van de geldmannen was,
samen te brengen. De Handel-Mij gaf weer met enkele millioenen het voorbeeld, de
stoomvaartmaatschappijen volgden - ook de Twentsche Bank, die onder invloed van
de Heer Adam Roelvink van den beginne af zeer krachtigen steun aan den
Hollandschen Lloyd verleend had, liet zich niet onbetuigd, en de rest werd
voornamelijk dank zij de persoonlijke pogingen van Van Aalst, zij het ook met groote
moeite gevonden. Zoo werd aan den Lloyd, die nu over vijf uitmuntende
passagiersschepen beschikte4, waarvan twee de vergelijking

1

De Zeelandia kwam in 1910 in de vaart. De middelen voor de bouw werden gevonden in
een 4½%-obligatielening van ƒ 2,5 miljoen, die dankzij de medewerking van de Ned.
Handel-Mij. en de Twentsche Bank geplaatst werd.
2 De aanschaf van de twee mailschepen, elk van 13.000 ton, werd in oktober 1911 voorgesteld
onder indruk van de sterk verbeterde resultaten, die het nadelig saldo der voorafgaande jaren
terugbracht van ƒ 488.456, - tot ƒ 180.808, -. Vgl. De Boer, Amsterdamsche Stoomvaart, dl.
II, 2de stuk, p. 381, volgens wie de 4½%-obligatielening 1911 ƒ 6,5 miljoen bedroeg. Dividend
werd voor het eerst in 1912 uitgekeerd. De Kon. Holl. Lloyd bevestigde dat de
obligatielening-1911 ƒ 6,5 miljoen bedroeg; hiervan werd ƒ 4,5 miljoen in 1913 geconverteerd
in aandelen.
a Geschrapt: ‘vrij’.
3 ‘Men moet vooruit en kan niet stil blijven staan. Niet uitbreiding zou beteekenen stilstand
tegenover de andere lijnen,’ aldus Wilmink. Vgl. De Boer, Amsterdamsche Stoomvaart, dl.
II, 2de stuk, p. 381.
4 Resp. de Gelria, Tubantia, Zeelandia, Hollandia en Frisia.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

167
met de fraaiste Duitsche of Engelsche mailbooten konden doorstaan, groot aanzien
in Zuid-Amerika verschaft, en zonder twijfel heeft Nederland, tot voor kort daar
vrijwel onbekend - althans sedert 2½ eeuw -, door die prestatie er den naam verworven
van te willen en te kunnen, want een goede passagierslijn is voor het land, onder
welks vlag zij vaart, een veel werkzamer reclame dan de beste dienst met
vrachtschepen, die voor het publiek even weinig aantrekkelijk zijn als een leelijke
vrouw voor den man. Te betreuren is het slechts, dat die reclame door den
Hollandschen Lloyd betaald werd zonder dat de vruchten haar ten goede kwamen,
want ook de nieuwe mailschepen bleken een slechte belegging, en ware in 1914 niet
de oorlog uitgebroken, die aan den Lloyd, dankzij haar vrachtschepen, schatten
opleverde1, dan zouden die kostbare vaartuigen de maatschappij vroeg of laat
vermoedelijk in moeilijkheden gebracht hebben. Dita geschiedde ten slotte later
tengevolge van nog minder te verantwoorden uitgaven.
Was de geschiedenis van de Zuid-Amerika-lijn en haar opvolgster een stuk uit die
van den economischen strijd tusschen de Nederlandsche en Duitsche stoomvaart,
welke niet beslist was, maar door een wereldoorlog onderbroken werd, die
concurrentie werd door alle Nederlandsche lijnen gevoeld en was een uiting van het
streven der Duitschers om ons zoo veel mogelijk door economische strijdmiddelen
te doen gevoelen, dat aansluiting en onderwerping aan den grooten Duitschen staatb
voor ons geraden was. Niemand die, zooals ik, jarenlang in het midden van den strijd
gestaan heeft, kan daaromtrent een afwijkende meening bezitten, en wie, zooals ik,
hecht aan onze onafhankelijkheid - van economische tot politieke afhankelijkheid is
maar één schrede - heeft moeite, de verblinding te verstaan waarmede velen - gelukkig
niet de meerderheid ten onzent - in de huidige worsteling op de overwinning van
Duitschland hopen2, een uitslag van den strijd welke het einde van ons onafhankelijk
volksbestaan zou beteekenen.3

1

Terwijl 1914 nog alleen het sluiten van de rekeningen deed zien, bedroeg in 1915 het voordelig
saldo, incl. de rijkssubsidie, ƒ 10.019.112,91. De uitgekeerde dividenden bedroegen: 1916
25%, 1917 10% en 1918 10%. Mededeling van de Kon. Holl. Lloyd te Amsterdam.
a Zinsnede toegevoegd.
b Oorspronkelijk: ‘belangen’.
2 Bedoeld is uiteraard de Eerste Wereldoorlog.
3 Men bedenke dat dit in het vroege voorjaar van 1917 werd geschreven.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

168
Van de beteekenis van het Duitsche gevaara is men ten onzent in officieele kringen
eerst doordrongen geworden, toen bij onze Oostelijke naburen de beweging ten
gunste van de instelling van tollen op de rivieren, den Rijn daaronder begrepen, meer
en meer veld won en, na jaren lang een onderwerp van discussie in de Duitsche pers
gevormd te hebben, zich van de regeering meester maakte, welke een plan tot de
invoering van ‘Abgaben’ op de rivieren koppelde aan een groot project tot het
aanleggen van kanaalverbindingen tusschen de verschillende groote Duitsche rivieren.1
Beide ontwerpen werden door den Rijksdag aangenomen2, ondanks de bepaling in
de Rijnacte, in 1868 tusschen de verschillende Rijnoeverstaten gesloten, krachtens
welke de scheepvaart op den Rijn nimmer door eenige Abgaben getroffen zou kunnen
worden, welke bepaling door vele partijgangers der Duitsche regeering ‘pour besoin
de la cause’ uitgelegd werd, als niet te viseeren de rechten waarmede zij thans het
goederenverkeer op den Rijn wenschte te belasten. Dit onverdedigbare standpunt
werd door de Duitsche regeering niet ingenomen, klaarblijkelijk wilde zij Nederland
door onderhandelen ertoe krijgen, zijn recht op de vrije Rijnvaart prijs te geven. Tot
deze onderhandelingen is het echter niet gekomen. De zeer stellige uitlatingen van
de Nederlandsche regeering bij monde van den Minister van Buitenlandsche Zaken3
in negatieven zin hebben er zeker toe bijgedragen, de Duitsche regeering met de
opening van het gevecht te doen wachten. Ook deze kwestie is door het uitbreken
van den oorlog op de lange baan geschoven.
Het is te hopen, dat het beginsel van vrijdom van rechten in de toekomst zal kunnen
gehandhaafd worden, want al zijn de voorgestelde rechten betrekkelijk laag, indien
Nederland eenmaal het beginsel laat varen, zal het voor Duitschland gemakkelijk
zijn, de tarieven later te verhoogen, en wel in zoodanigen geest als door de Pruisische
agrariërs, voor wie de import van buitenlandsche granen langs den Rijn een doorn
in het oog is, en door hen die de positie van de Ne-

a Oorspronkelijk: ‘het gewicht der Duitsche concurrentie’.
1 Vgl. Lichtenauer, Gedenkboek, p. 614. De desbetreffende geruchten namen in 1904 vaster
vorm aan. In de Tweede Kamer kwam het daardoor op 12 december 1904 bij de behandeling
van de begroting van buitenlandse zaken tot een uitbarsting van felle verontwaardiging.
2 In 1911.
3 Jhr. mr. R. de Marees van Swinderen, van 1908 tot 1913 minister van buitenl. zaken.
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derlandsche havens ten bate van Hamburg en Bremen wenschen te benadeelen,
gewenscht wordt. Mede dank zij de voorlichting van de Commissie voor de
Handelspolitiek1, voor dit doel met twee leden ad hoc, den Heer A. Plate uit Rotterdam
en mijn persoon, vermeerderd, werd onze regeering er destijdsa van doordrongen,
dat toegeven op het beginselpunt ons op een zeer gevaarlijken weg zou leiden. Een
oogenblik was ik bevreesd, dat er een bres in onze positie zou geschoten worden.
De Heer Van Swinderen had in de Tweede Kamer in krachtige bewoordingen het
standpunt der Nederlandsche Regeering aangegeven, toen ik - als ik mij wel herinner
door den Heer Everwijn, chef van de afdeeling Handel aan het Ministerie van
Landbouw - gewaarschuwd werd, dat de Minister in een onderhoud met den Heer
Wilmink tot zijn groote verbazing en teleurstelling van dezen vernomen had, dat
‘men’ in Amsterdam op het punt van Rijntollen ‘om’ was. Ik begreep niets van die
onverwachte mededeeling en begaf mij aanstonds naar den Heer Van Swinderen2,
die mij bevestigde, dat Wilmink in een gesprek, waarin hij den steun der Regeering
bij de Duitsche Regeering voor het verkrijgen van de concessie voor het
landverhuizersvervoer met den Koninklijke Hollandsche Lloyd aangezocht had, te
kennen had gegeven, dat men in Amsterdam niet meer zoo vasthoudend in zake
Rijntollen was en er wel toe neigde, ze tegenover andere voordeelen te aanvaarden.
Van Aalst zou ook van die meening zijn. De Heer Van Swinderen, die, zooals hij
zeide, bij het vernemen van die mededeeling ‘omgevallen’ was, wist ik gerust te
stellen door te verzekeren, dat men in die Amsterdamsche kringen waar men de
beteekenis van den invloed van Rijntollen kende - en nergens werden zij beter
doorzien dan bij de Koninklijke Stoomboot-Mij met haar eigen Rijnvaart en haar
voortdurenden strijd op het gebied van goederenvervoer van en naar Duitschland nog steeds dezelfde meening toegedaan was, nl. dat Nederland zich niet tot
onderhandelen bereid moest toonen. Korten

1

Bij K.B. van 27 april 1891 ingesteld door de ministers van waterstaat, handel en nijverheid,
van koloniën en van financiën. Deze grote commissie van circa 20 personen had tot taak de
regering, gevraagd of ongevraagd, advies te geven over allerlei zaken betreffende handel en
scheepvaart. B. Heldring, Heldrings vader, was indertijd voorzitter der commissie. Vgl. Mees,
Man van de daad, p. 654.
a Toegevoegd: ‘destijds’.
2 Wanneer dit onderhoud plaats vond viel niet meer na te gaan.
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tijd later bevestigde de Heer Van Eeghen1, in zijn hoedanigheid van Voorzitter van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, den Minister mijn
verzekeringen. Wilmink, dien ik een verwijt over zijn uitlatingen maakte, ontkende
de juistheid van 's Heeren Van Swinderens bewering, maar kon mij er niet van
overtuigen, dat de laatste een verkeerde voorstelling van het onderhoud gegeven had.
Het opwerken van het Duitsche en Russische passagiersverkeer met zijn lijn was in
die dagen voor Wilmink alles, en ik acht het geenszins onwaarschijnlijk, dat hij de
daarvoor van de Duitsche regeering te bekomen, maar tot dusver steeds geweigerde
concessie, welke tot de Duitsche lijnen beperkt bleef, niet te duur gekocht achtte met
Nederlands toegeven in de kwestie der Rijntollen, waarvan hij, betrekkelijk kort in
Nederland terug en slechts oppervlakkig met de toestanden in het doorvoerverkeer
van goederen bekend, de portée nauwelijks kon beseffen. Temeer hel ik tot dit inzicht
over, daar Wilmink op een voorstel mijnerzijds, samen den Minister te bezoeken,
niet reageerde. Dat Van Aalst in deze zaak achter Wilmink stond, acht ik eveneens
aannemelijk. Ook hem ging het wel van den Hollandschen Lloyd nader aan het hart
dan de strijd tegen de Rijntollen, waarvan hem de groote beteekenis vermoedelijk
ontging en dien hij aan een gevecht tegen de bierkade gelijk achtte.
Het was niet de eenige maal dat ik op een samengaan van Wilmink en Van Aalst,
gericht tegen de belangen welke ik voorstonda, stuitte. Eenige jaren later, in Februari
1913, toen ik mij voor mijn gezondheid in Pontresina bevond, en kort nadat de
Koninklijke Stoomboot-Maatschappij niet zonder aarzelenb bijkans het geheele
aandeelenkapitaal van den Kon. West-Indischen Maildienst overgenomen had,
teneinde de opslokking dezer maatschappij door de Holland-Amerika-lijn of de
Rotterdamsche groep die zich in de latere jaren zeer voor Suriname geïnteresseerd
had, of, nog erger, door de Hamburg-Amerika-lijn, te voorkomen2, stelde Van Aalst
geheel onverwacht bij mijn collega's een poging in het werk om hen tot afstand der
aandeelen te bewegen, voorgevende dat de Holland-Amerika-lijn ernstige
concurrentieplannen koesterde en het geraden was, de verwezenlijking daarvan te
voorkomen door haar een belang bij de

1
a
b
2

S.P. van Eeghen.
Oorspronkelijk: ‘welke mij aan het hart lagen’.
Geschrapt: ‘niet zonder aarzelen’.
Vgl. Knap, Koopvaart, p. 123.
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West-Indische Mail te verzekeren, hetgeen gepaard zou moeten gaan aan een
overeenkomst betreffende de vaart op Zuid-Amerika tusschen de Holland-Amerika-lijn
en den Koninklijke Hollandsche Lloyd. Het kwam daarop neer, dat de Koninklijke
Stoomboot-Maatschappij uitgeschakeld zou worden en de Hollandsche Lloyd ervoor
in de plaats zou treden. Aan mijn collega's kwam dit voorstel, dat met veel aandrang
gedaan werd - de prijs die voor de aandeelen te verkrijgen zou zijn, 120%, werd door
Van Aalst als zeer aantrekkelijk voorgesteld - aanstonds verdacht voor, en Den Tex
begaf zich naar Pontresina, om de zaak met mij te bespreken. Ik deelde volkomen
hun meening, dat we hier met een manoeuvre te doen hadden, strekkende om aan
den Koninklijke Hollandsche Lloyd de contrôle over de West-Indische Mail te
verschaffen, welke Wilmink met leede ogen bij ons had zien komen. (Hierbij zij
opgemerkt, dat de vereeniging van die onderneming met de onze voortsproot uit een
voorstel dat ik na het aftreden van de Heeren Tindal en Scholten als directeuren der
Westmail aan den toen overblijvenden directeur Van Rijn gedaan had en waarop hij
eenige jaren later gereageerd had, toen zijn inmiddels benoemde collega Robert
Boissevain naar de United Fruit Co overgegaan was.1) Het denkbeeld, aansluiting
tusschen Westmail en Hollandsche Lloyd te bevorderen, was voor dien tijd bij
niemand opgekomen en zou op grond van de zwakke financieele positie van de Lloyd
weinig aanbevelenswaardig geweest zijn. Ik richtte een ernstig schrijven aan Van
Aalst2, met wien ik tot dusver op zeer vertrouwelijken voet gestaan had, en smaakte
de voldoening, dat hij bij zijn pogen niet volhardde. Wel trachtte hij ons zoo nu en
dan met het schrikbeeld ‘concurrentie van de Holland-Amerika-lijn’ bang te maken.
Dat Wilmink door zijn overtuigingskrachta Van Aalst tot dezen stap bewogen had,
lijdt geen twijfel: behalve zijn, door Wilmink zelf later toegegeven teleurstelling
over het samengaan van de Westmail met de Koninklijke Stoomboot-Maatschappij
kan dit aangenomen worden op grond van uitlatingen van de Holland-Amerika-lijn,
met wier directie ik in 1914 eenige malen confereerde, toen het gevaar van
concurrentie, tengevolge van de ontmoeting der wederzijdsche lijnen in het
Panamakanaal wer-

1 Vgl. Knap, Koopvaart, p. 118 vlg.
2 Deze brief werd niet teruggevonden.
a Oorspronkelijk: ‘door zijn ongeëvenaard overredingstalent’.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

172
kelijk begon te dreigen.1 Ik heb deze rivaliteit, gepaard aan zulke tactiek, steeds
betreurd en was van meening, dat de Kon. Stoomboot-Mij en de Holland-Amerika-lijn
eenmaal de handen inéén zouden slaan om tezamen de vaart op Zuid-Amerika uit te
oefenen. Eerst moest echter getracht worden, met de Holland-Amerika-lijn tot
overeenstemming te geraken, daar zij voornemens was haar lijnen naar de Westkust
van Zuid-Amerika uit te strekken, waarheen de Kon. Stoomboot-Mij, tezamen met
de Westmail in 1915, na de opening van het Panamakanaal, de
Holland-Zuid-Pacific-lijn inrichtte.2 Dit accoord kwam eerst in 1920 tot stand.a
De Java-China-Japan-lijn was de eenige stoomvaart-onderneming waarbij ik
betrokken was die mij nog eenigermate aan Indië bond3, waarmede ik gaarne, na
mijn reizen aldaar, mijn betrekkingen levendig gehouden zou hebben.b Zij werd in
1902 door de Heeren Op ten Noort, Bernard E. Ruys en mijn persoon opgericht,
gesteund door een aanzienlijk jaarlijks renteloos voorschot van den Staat, gedurende
15 jaren uitgekeerd.4 Dank zij dezen steun en de energieke leiding van den hoofdagent
te Hongkong, mijn ouden schoolkameraad P.J. Roosegaarde Bisschop, ontwikkelde
deze lijn zich ras en zeer ten bate van den afzet van de Indische producten in
Oost-Azië. In 1915 opende zij in samenwerking met de ‘Nederland’ en den
Rotterdamschen Lloyd onder den naam Java-Pacific-Lijn een di-

1

Na de opening van het Panamakanaal was de lijn op Colon doorgetrokken naar de Westkust
van Zuid-Amerika. Vgl. Knap, Koopvaart, p. 134.
2 Na de Eerste Wereldoorlog stichtte de H.A.L. tezamen met Van Nievelt Goudriaan & Co's
Stoomvaart Mij. de Rotterdam-Zuid-Amerika Lijn. Vgl. De Boer, Holland-Am. Lijn, p. 83.
a Zinsnede later toegevoegd. De voorafgaande passage oorspronkelijk in de tegenwoordige
tijd.
3 Heldring was lid van de raad van bestuur sinds 1902, en van 1935 tot 1937 voorzitter hiervan.
b Oorspronkelijk: ‘gehouden had’.
4 Vgl. over de oprichting van de Java-China-Japan Lijn en de rol van Heldring daarin Brugmans,
Chinavaart, p. 30 vlg., alsmede de correspondentie met Van Walree, in de Collectie-Heldring,
Rijksarchief, Den Haag. Tot de initiatiefnemers behoorden, behalve Heldring, Op ten Noort
en Ruys, ook A.D. de Marez Oyens; toen het tot oprichting kwam, in 1902, had de laatste
zich teruggetrokken. Het wetsontwerp voor de subsidiëring werd in 1903 aangenomen. De
subsidie bedroeg per jaar ƒ 300.000 in de eerste vijf jaren, ƒ 250.000 de tweede vijf jaren, ƒ
200.000 de derde vijf jaren. Terugbetaling zou plaats vinden, wanneer de ter uitkering
beschikbare winst meer dan 5% van het kapitaal zou bedragen.
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recte stoomvaartverbinding tusschen Nederlandsch-Indië en San Francisco, welke
van den beginne volle ladingen in beide richtingen vervoerde, hetgeen in de eerste
plaats toe te schrijven was aan de toen tot wet geworden bepaling, dat Amerikaansche
schepen door Engelsch sprekende en verstaande opvarenden bemand moesten zijn
- een eisch die de Amerikaansche vloot van de Stille Zuidzee deed verdwijnen en de
komst der Java-Pacific-lijn een uitkomst voor den handel van San Francisco deed
zijn.1 Deze lijn gaat een prachtige toekomst tegemoet, indien zij niet ten offer valt
van het Japansche Gevaar, dat ons koloniaal bestaan in Azië steeds meer bedreigt.a
Mijn herinneringen aan mijn werkzaamheid in de scheepvaartwereld wil ik niet
besluiten zonder mijn goeden vriend C.A. den Tex met een enkel woord te gedenken,
die in Juli 1916 op nog betrekkelijk jeugdigen leeftijd aan een slepende ziekte
bezweek. Hij was laat directeur van de Stoomvaart Mij ‘Nederland’ geworden,
waaraan hij sedert tal van jaren, eerst in Indië, daarna te Amsterdam, in een andere
functie verbonden was geweest. Met hem verdween een edele figuur, aan wien alle
onoprechtheid en zucht tot intrigeeren vreemd waren. Hij had een warm hart en breed
inzicht voor de belangen van den werkman, bij wien hij - een uitzondering in deze
dagen van haat en wantrouwen - zeer gezien was. Hij ging door voor niet zeer
ondernemend, maar eenmaal directeur van de ‘Nederland’ gaf hij menigmaal blijk
van te durven, doch zijn intelligentie behoedde hem voor overhaaste besluiten. Zijn
financieel inzicht was opmerkelijk gezond. Maar zijn nagedachtenis eerende, denk
ik toch in de eerste plaats aan zijn hooge, moreele beteekenis in onze kringen.b In
den Raad van Commissarissen van den Koninklijke Hollandsche Lloyd, waarin ik
in latere jaren dikwijls oppositie tegen Wilmink moest voeren, stond hij aan mijn
zijde. Na zijn dood had ik in dit lichaam geen bijstanders meer. Ik legde mijn
betrekking ten slotte neer2, omdat ik de verantwoordelijkheid voor Wilminks roeke-

Vgl. over het ontstaan Java-Pacific Lijn Brugmans, Chinavaart, p. 95 vlg. In deze zaak was
aandrang uitgeoefend door de Kamer van Koophandel te San Francisco; er bestond immers
behoefte aan een geregelde stoomvaartverbinding Californië-Ned. Indië, nu de wereldoorlog
Europa in vele gevallen als leverancier en afnemer had uitgeschakeld en Amerika daarvoor
in de plaats was getreden.
a Geschrapt: deze zinsnede.
b Geschrapt.
2 Heldring was van 1908 tot en met 1919 commissaris. Mededeling Kon. Holl. Lloyd te
Amsterdam.
1

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

174
looze politiek niet langer mede wilde dragen. Zij eindigde ten slotte met mislukking.
Zij is thans een vrachtlijn onder het beheer van Wm. H. Müller & Co, die in de jaren
na den tweeden oorlog zeer goede zaken heeft gedaan.a
Mijn werkzaamheid als directeur der Koninklijke Stoombootmaatschappij ging met
tal van andere bezigheden in zaken gepaard. In de eerste plaats werd mij de
gelegenheid geboden als commissaris van verscheidene zaken, meestal nieuw op te
richten, op te treden. Voor zoover hun werkkring mij interesseerde, zij mij niet in
botsing met mijn plichten als directeur der ‘Koninklijke’ brachten en mijn in den
loop der jaren steeds meer bezette tijd het toeliet, nam ik ze aan.
Een belangrijk aandeel nam ik in de oprichting van de Maatschappij Zeehaven en
Kolenstation ‘Sabang’.1 Uit Indië teruggekeerd, waar ik ook Atjeh bezocht had, was
ik doordrongen van de mogelijkheid de op het eiland Weh2 bestaande
haveninrichtingen tot grooter beteekenis te brengen door aan de zaak een
commercieele leiding in Europa te geven, die voor de uitstekende ligging van het
eiland als kolenstation en overscheephaven voor Deli en Atleh reclame zou maken.3
De toenmaals aanwezige bescheiden inrichtingen behoorden aan een vennootschap,
waarbij de firma De Lange & Co4 te Batavia

a Toegevoegd vanaf: ‘In den Raad van Commissarissen’. Hier eindigt cahier 4, dat Heldring
besluit met: ‘St. Moritz, 24 Mrt. 1917’.
1 Vgl. De Boer, Zeehaven, en Moreau, Port de Sabang, p. 86, 99, 114, 115. - Belangrijke
archivalia in archief Ned. Handel-Mij. te Amsterdam, 1e Afdeling, diverse stukken, 4e en
5e bundel, en in het Nederlandsch Econ.-Historisch Archief te Den Haag, kleine aanwinsten
1952, no. 301. Bescheiden over Sabang. Voorts nog de details in de brief van Heldring aan
Van Walree, 12 mei 1899, in Collectie-Heldring, Rijksarchief, Den Haag.
2 Het eilandje Poeloe Weh ten noorden van Sumatra, met de baai Sabang. Vgl. E. Heldring,
Poeloe Weh.
3 Vgl. E. Heldring, Oost-Azië, p. 131-136.
4 Het handelshuis, met als firmanten J.M.H. van Oosterzee en H. der Kinderen, dreef in
samenwerking met de Factorij der Nederlandsche Handel-Mij. handel op Atjeh (onder de
naam Atjeh-Associatie). In 1890 verkreeg De Lange & Co. een concessie voor het vestigen
van een kolenstation aan de Sabang-baai; een contract met haar verzekerde voor de periode
1894-1902 de levering van steenkolen ten behoeve van het gouvernement van
Nederlands-Indië. In 1896 werd Sabang tot vrijhaven verklaard en voor het algemeen verkeer
opengesteld. De ontwikkeling van de scheepvaart viel er alsnog tegen. Einde 1898 vond de
oprichting plaats van de N.V. Zeehaven en kolenstation ‘Sabang’, met een aandelenkapitaal
van ƒ 500,000. Voor haar inbreng van de haven-exploitatie ontving de fa. De Lange & Co.
99 aandelen; de factorij der N.H.M. nam 1 aandeel. Vgl. Extra-bijvoegsel Javasche Courant
1899, no. 2. Nog steeds vielen de resultaten tegen, doordat de Nederlandse scheepvaartlijnen
naar Europa, alsmede de K.P.M., de haven niet aandeden.
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zoowel als de Factory der Nederlandsche Handel-Maatschappij geinteresseerd waren.
Zij waren het gewoonlijk over de te volgen wijze van exploitatie niet eens. Ik drong
bij mijn vader op reorganisatie aan en werd daarin door Van Aalst, destijds agent
der Nederlandsche Handel-Mij te Singapore, gesteund. De zaak kreeg eerst haar
beslag toen de firma De Lange, welke bij de Ned. Handel-Mij zwaar in het krijt stond,
haar aandeelen aan de laatste overdeed en deze de Mij ‘Sabang’ oprichtte1, waarvan
Jhr. G.C. Quarles van Ufford tot directeur en de Heeren Soeters, oud-president der
Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij, en Fenenga, administrateur (later
directeur) der Amsterdamsche Droogdok Mij, en mijn persoon tot commissarissen
benoemd werden. Groote moeite deed ik bij de ‘Nederland’ en ‘Paketvaart’ om deze
stoomvaartondernemingen te bewegen hun booten geregeld Sabang te laten aanloopen,
teneinde de tabak van Deli, die nu voor het grootste deel over Penang2 met Duitsche
en Engelsche lijnen naar Nederland verladen werd, daar - Sabang - over te schepen
en daar te bunkeren. Ondanks de belangstelling die de directie aan de zaak gaf en de
geestdrift welke de sympathieke en intelligente echtgenoote van één der directeuren,
Mevrouw Boissevain-Brugmans (ik geloof, dat zij het besluit er bijna doorgedreven
heeft), aan den dag legde, weigerde zij (de directie) lang, tot die ingrijpende
verandering over te gaan, vermoedelijk uit vrees, de ontstemming van de Duitsche
en Engelsche lijnen op te wekken.3 Ook Minister Cremer4, wiens steun noodig was,
om het postcontract met de ‘Nederland’, welke volgens het bestaande contract de
Emmahaven op Sumatra's Westkust aandeed, hetgeen in het geval

1

2
3
4

Dit is niet juist. De Mij. ‘Sabang’ naar Indisch recht bestond al in 1898-1899. Vgl. noot 4,
p. 174. In 1905 werd deze naar Nederlands recht opgericht, met als vestigingsplaats
Amsterdam. Vgl. Bijvoegsel Ned. Staatscourant 5.9.1905, no. 207.
Penang of Pinang, aan de westkust van Malakka.
Dit speelde zich af in de jaren 1900-1903.
Uit Heldrings brief aan Van Walree, 12 mei 1899, blijkt dat Cremer het plan, voorzover het
Poeloe Weh betrof, geheel vond passen in zijn stelsel van geleidelijke economische
ontwikkeling van Atjeh; hij meende tevens dat het zeer wel uitvoerbaar was.
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van het aanloopen van Sabang noodzakelijk zou komen te vervallen, te wijzigen,
werkte niet mede.1 Hij gevoelde niets voor Sabang - volgens mijn vader was hij
bevreesd de Engelsche regeering te ontstemmen, die in Sabang een concurrent voor
Penang zou zien - hoewel hij mij later verklaarde destijds in de nieuwe haven reeds
een toekomst als kolenstation voorzien te hebben, doch niet aan haar commercieele
mogelijkheid te gelooven. Daarin zag hij, zooals later bleek, juist.a De knoop werd
ten slotte door de Koningin doorgehakt, die naar aanleiding van een onderhoud met
mijn vader levendig belang in de ontwikkeling van Sabang was gaan stellen en zooals meer het geval was - onverschilligheid bij haar raadslieden wegvaagde. Eenigen
tijd later kwam het nieuwe postcontract tot stand, waarmede de ‘Nederland’ de
verplichting op zich nam, Sabang geregeld door haar mailbooten te laten aandoen2,
terwijl de Paketvaart daar de tabak van Deli en Asahan aanvoerde. Tot vermijding
van misverstand zij hier gezegd, dat mijn rol zich bij dezen loop van zaken tot
aansporing van de Handel-Mij in de goede richting en later tot die van commissaris
in de nieuwe vennootschap bepaalde. Het succes van Sabang als kolenstation is aan
de schrandere en ijverige leiding van den Heer Quarles in Europa en aan de energie
van den Heer Vattier Kraane, in de eerste jaren van de nieuwe maatschappij
administrateur te Sabang, te danken. De lof die aan Van Aalst bij zijn benoeming tot
President der Handel-Maatschappij voor zijn aandeel in de wording van Sabang
toegezwaaid werd, was overdreven. Ik twijfel er geen oogenblik aan, dat hij de
ontwikkeling van die haven krachtig ter hand genomen zou hebben, indien hij daartoe
in de gelegenheid geweest ware, zooals hij van Singapore uit de plannen bij zijn
directie bepleitte, maar indien mijn geheugen mij niet bedriegtb, was de zaak reeds
in een gevorderd stadium toen Van Aalst directeur der Handel-Maatschappij werd.
Mijn band met Sabang eindigde na eenige jaren met mijn ontslagneming, waartoe
ik overging, omdat men bij die maatschappij meende niet te kunnen ophouden met
het ‘smeeren’ van gezagvoerders en machinisten van die bunkerende stoomschepen,
een misbruik waartegen ik als direc-

1 Dit in tegenstelling tot vooraf opgedane indrukken. Vgl. noot 4, p. 175.
a Toegevoegd: deze zinsnede.
2 Op 29 september 1903 liep het eerste mailschip van de ‘Nederland, de Koning Willem III’,
de haven van Sabang binnen. De Boer, Scheepvaart, p. 136.
b Geschrapt: deze tussenzin.
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teur der ‘Koninklijke’ steeds met alle kracht gestreden heb. Het lustte mij niet, in de
ééne positie toe te laten wat ik in de andere veroordeelde en bestrafte.a Ik nam echter
met leedwezen van deze met moeite tot stand gebrachte onderneming afscheid.
Sabang werd een belangrijk kolenstation, doch geen handelsplaats, en de overscheep
der Deli-tabak verviel toen de maillijnen Belawan door hun oceaanschepen lieten
aandoen. Ten slotte heeft de geleidelijke verdringing van kolen als brandstof voor
schepen door olie na den wereldoorlog de beteekenis van Sabang ook als bunkerstation
verminderd.b
Talrijke lidmaatschappen van commissies op economisch terrein - en sommige
eereambten - waren haast onvermijdelijk, sommige interessant, andere minder. Het
lidmaatschap van de Kamer van Koophandel en Fabrieken1, een lichaam dat ondanks
den ijver van den Voorzitter Van Eeghen2 en de drijfkrachten van den
Onder-Voorzitter Hubrecht3 - de Secretaris, Mr. Moll Schnitzler, is een onbeteekenend
man - weinig gewicht in de schaal van het openbare leven legde, boezemde mij
aanvankelijk weinig belang in, meer daarentegen mijn deelneming aan den arbeid
van de Vereeniging voor Zeerecht en de Internationale Commissie voor de Unificatie
van het Zeerecht, welke met langzaam maar onmiskenbaar succes werkzaam was en
de regeeringen der zeevarende landen ten slotte tot officieel overleg op dat gebied
wist te bewegen. De ziel van deze internationale beweging was de Antwerpsche
advocaat, later lid der Kamer van Afgevaardigden en gedurende het Duitsche bestuur
president van de comiteit van Antwerpsche burgers, Louis Franck, een enigszins
zoetsappig maar buitengewoon schrander en tactvol man, die veel beter dan onze,
overigens bekwame afgevaardigden Mr. B.C.J. Loder, Prof. Molengraaff en Mr.
C.D. Asser (behalve mijn persoon, die als niet-jurist niet aan de debatten deelnam)
de twee gewoonlijk het scherpst tegenover elkaar staande partijen, Engeland en
Duitschland, tot elkaar wist te brengen. Met hen behoorde ik tot de officieele
Nederlandsche delegatie welke ter diplomatieke conferentie te Brussel in 1919 de
Nederlandsche Regeering vertegenwoordigde. De ver-

a
b
1
2
3

Geschrapt vanaf: .... ‘omdat men bij die maatschappij’.
Toegevoegd vanaf: ‘Sabang werd ....’
Van 1907-1931, waarvan de jaren 1922-1931 voorzitter.
S.P. van Eeghen.
Dr. H.F.R. Hubrecht.
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dragen tot regeling van hulp en bergloon kwamen daar tot stand en men vorderde
schijnbaar een goed stuk ten opzichte van het neteligste vraagstuk, de unificatie van
de beperking der reedersaansprakelijkheid bij aanvaring, doch de in volgende jaren
plaats hebbende schriftelijke gedachtenwisselingen verschoven de oplossing, en ook
hier brak de oorlog van 1914 alle overleg plotseling af. Een zeer prettige herinnering
behoud ik aan een niet-officieele zeerecht-conferentie te Venetië in September 1907
gehouden. Het prachtige weer, de artistieke omgeving en het vroolijke gezelschap ik bevond er mij met den Heer en Mevrouw Loder, Mr. Asser en zijn schoonzuster
Mej. Thorbecke - spelen daarbij, ik erken het, minstens een even groote rol als de
zittingen van de Conferentie.
Een geheel andere en meer inspannende bezigheid was de strijd voor het behoud
van den vrijhandel, dien ik als essentieel voor de welvaart en de politiek-commercieele
zuiverheid van ons land beschouwde. Mijn inzichten legde ik in een in Januari 1913
verschenen ‘Gids’ artikel vast1, ik behoef ze hier dus niet te herhalen, slechts mijn
herinneringen aan de geschiedenis van den kamp boekstaaf ik hier in het kort. Het
ministerie-Heemskerk diende in 1912 door den Heer Kolkman, Minister van
Financiën, een ontwerp tariefwet in van gemengd protectionistisch en fiscaal karakter,
dat, eenmaal tot wet verheven, naar de meening der vrijhandelaren een ernstigen slag
aan de ontwikkeling van handel, industrie en landbouw, alle hier te lande op vrijheid
gegrondvest, zou beteekenen. Ik zag in, dat het

1

De titel luidde ‘Juist Nederland niet’, in De Gids (1913), no. 1, 14 p. Het doel is een korte
samenvatting te geven van de voornaamste gronden waarom juist in Nederland verhoging
van invoerrechten schadelijker moet zijn dan in andere landen. Heldring betoogt dat de Ned.
fabrieksnijverheid gebouwd is op de natuurlijke voordelen van ligging en doorsnijding van
het land met zeer goedkope waterwegen en bloeit door grote toegankelijkheid en vrijheid
van beweging. Zij is essentieel vrijhaven-industrie en exportnijverheid wegens het ontbreken
van grondstoffen en de noodzaak tot afzet van het eindprodukt buiten de grenzen. Het
buitenlands fabrikaat is hier veelal grondstof of hulpmiddel voor een volgende produktiefase;
daarom is het invoerrecht hierop verderfelijk. Protectionisme leidt gemakkelijk tot favoritisme
en misbruik van de staatsmachine ten voordele van enkelen, zoals in de V.S. is te zien.
Bescherming is bij ons ook gevaarlijker dan in grote rijken, doordat in dit kleine land het
oor der regering gemakkelijk te bereiken is. De drempel van het departement zal plat gelopen
worden door werkelijk of denkbeeldig benadeelden; spoedig zullen dan daarnaast andere
dan economische invloeden in het spel komen.
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noodig was een campagne tegen het ontwerp te organiseeren. De academisch
aangelegde Vereeniging ‘Het Vrije Ruilverkeer’1 was daartoe minder geschikt - en
bovendien, het was zaak, dat de strijd zooveel mogelijk door de bedreigde
belanghebbenden gevoerd werd, welke zich wel deden hooren, doch leiding misten.
Ten slotte kwamen in December 1911 enkele fabrikanten en vertegenwoordigers van
den handel bij Krasnapolsky tezamen, van welke bespreking mij de leiding opgedragen
werd. Besloten werd tot de oprichting van het ‘Anti-Tariefwet-Comité’.2 Men
wenschte mij met het Voorzitterschap daarvan te belasten, doch op grond van mijn
toenmaals reeds al te talrijke bezigheden en ietwat wankele gezondheid (ik leed in
die jaren aan mijn eerste ernstige zenuwaandoeninga) bedankte ik voor de eer, doch
nam op mij een Voorzitter te vinden. Na veel besprekingen mocht ik erin slagen,
Mr. J.F. Verster3, dien ik gedurende mijn bestuurslidmaatschap der Nederlandsche
Vereeniging van Werkgevers4 had leeren kennen als een helder en prettig man en
goed leider van vergaderingen, bereid te vinden deze moeilijke taak te aanvaarden.
Hij bleek de juiste man te zijn, en voornamelijk dank zij hem - en het geld dat de
Nederlandsche handel en nijverheid (wij moesten toen nog zekere clericale
lasterpraatjes, dat van buitenlan-

1

De vereniging Het Vrije Ruilverkeer (in 1926 herdoopt tot Ned. Vereeniging voor Vrijhandel)
werd in 1896 op verzoek van prof. mr. N.G. Pierson opgericht door mr. Marten Mees en mr.
C.J. Sickesz. Zij maakte propaganda voor de handhaving der beginselen van de vrijhandel
in Nederland. Vgl. Mees, Man van de daad, p. 643 en de brochure van de Ned. Ver. v.
Vrijhandel, ‘25 Jaar’ (1951).
2 Heldring werd ondervoorzitter van het comité. Het was niet de enige actie. De regering
ontving ongeveer 300 adressen van bezwaarden, waaronder die van ongeveer 30 Kamers
van Koophandel en Fabrieken. Vgl. Heldring, Nederland, p. 13. De vereniging was overigens
zeer actief en publiceerde o.a. K. Reyne, Beschouwingen over vrijhandel en protectie naar
aanleiding van de tariefwet-Kolkman (2 delen), 1912; en De vrijhandel, overzicht, toelichting
en verdediging (e.j.), met achterin een ledenlijst.
a Toegevoegd: zinsnede tussen haakjes.
3 Dit moet zijn mr. T.M. Verster, in 1906-1908 ondervoorzitter en in 1908-1909 voorzitter
der Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers. Vgl. Gedenkboek Werkgevers, p. 255.
4 Nl. 1908-1912. Mededeling van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers te Den Haag
(de opvolger van de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers).
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ders geld aangenomen was geworden, uitdrukkelijk tegenspreken)1 fourneerde - werd
een zeer handige en indrukwekkende veldtocht tegen de gevaarlijke bedoelingen van
het ministerie gevoerd, waarbij de groote tegenzin in den lande tegen protectionisme
zeer algemeen bleek. Het ministerie draalde dan ook met de openbare bespreking
van het wetsontwerp, en toen de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1913 moesten
plaats vinden, stonden deze voornamelijk in het teeken van de vrijhandelsvraag.2
Heemskerk en zijn mannen leden de nederlaag, en het pleit was voorloopig gewonnen.3
Van openbare functies heb ik mij gedurende mijn overstelpende bezigheden in de
zakenwereld ver gehouden. Dr. Hubrecht4, Voorzitter der Kiesvereeniging
‘Vooruitgang’, noodigde mij in 1901 uit, mij in het vaste Kiesdistrict VI liberaal
candidaat voor den Gemeenteraad te stellen, doch ik moest bedanken. Ik achtte het
gemeenteraadslidmaatschap, dat vele, vooral commissoriale, werkzaamheden
medebrengt, niet met mijn drukke betrekking vereenigbaar. In Januari 1915 liet mij
de Regeering van Cort van der Linden door den Heer Röell, demissionnair
burgemeester van Amsterdam, het vacante ambt aanbieden. Mijn zenuwgestel, reeds
eenige jaren zwak, was door de eischen welke de oorlog aan mij gesteld had, verder
ondermijnd, en ik voorzag, dat ik niet in staat zou zijn aan de moeilijkheden welke
een zorgelijke toestand van de gemeentelijke financiën en een onder den Heer Röell
op dit gebied verwende gemeenteraad mij zouden bereiden, het hoofd te bieden.
Hoezeer de belangen van mijn stad mij aan het hart lagen - en ten deele juist daarom
- ik kon mij niet

1

2

3

4

Het geld kwam van de koloniale handel, de nijverheid, de banken en de scheepvaart. Vgl.
brief Heldring aan Colijn, 2 december 1927, in Colijnarchief in Dr. Abraham Kuyperstichting,
's-Gravenhage.
Het streven van minister Kolkman (om van een fiscaal naar een beschermend tarief over te
gaan) vormde één van de felste punten van bestrijding van het kabinet bij de verkiezingen
in 1913; ook de openbare school achtten de vrijzinnigen bedreigd door het rechtse
kabinet-Heemskerk. Vrije liberalen, unie-liberalen en vrijzinnig-democraten sloten zich
daarom aaneen tot een vrijzinnige concentratie met als hoofdpunten algemeen kiesrecht en
een premievrije ouderdomsrente. Vgl. Oud, Honderd jaren, p. 231.
De rechtse meerderheid werd verslagen, rechts 45 zetels, links 55, voor al door de vooruitgang
van de sociaal-democraten van 7 op 18. Een links kabinet-Bos kon door de weigering van
de S.D.A.P. niet worden gevormd. Cort van der Linden vormt dan een extra-parlementair
kabinet, bestaande uit ministers van vrijzinnige huize.
Dr. H.F.R. Hubrecht.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

181
beschikbaar stellen en wees het eervolle aanbod van de hand.1
Zeer gewenschte afleiding van gedachten en vervulling van andere geestelijke
behoeften vond ik in mijn omgang in wetenschappelijke en kunstlievende kringen.
In het eind van 1899, kort na mijn terugkeer uit Indië, bevond zich het Koninklijk
Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap2 in een toestand van crisis. Onder de
leiding van den toenmaligen voorzitter Groeneveld en secretaris Kramp was het vast
ingeslapen. Men deed niet veel meer dan een weinig belangrijk tijdschrift publiceeren
en correspondeerende en eereleden benoemen. Van activiteit op het gebied van de
vermeerdering der aardrijkskundige kennis was bij deze overigens verdienstelijke
geleerden niets te bespeuren. Een deel der bestuursleden had ingezien, dat verandering
noodzakelijk was, en hun invloed gaf den heeren Groeneveld en Kramp aanleiding
zich terug te trekken. De heer J.W. IJzerman, die de Sumatra-expeditie van 1878
geleid en den Ombilin-spoorweg aangelegd had en nu directeur der Moeara Enim
Petroleummaatschappij wasa, werd tot Voorzitter benoemd. Men zocht toen naar een
bedrijvigen Secretaris. Op aanraden van den heer J. IJzerman, broeder van den
Voorzitter, onder-directeur der Openbare Handelsschool en mijn vroegeren leeraar
in de Geschiedenis en Aardrijkskunde, werd ik gepolst. Zonder lang beraad, vanouds
levendig belang koesterend voor de aardrijkskunde en in het bijzonder voor de
exploraties van onbekende streken, verklaarde ik mij tot de aanvaarding van het ambt
bereid en in September 1899 werd ik tot Secretaris van het Genootschap verkozen.3
Met de prettigste herinnering en levendigste voldoening denk ik aan mijn
werkzaamheid in die functie terug. Met den Voorzitter, een man van buitengewone
bekwaamheid, van initiatief en practischen aanleg, werkte ik uitstekend samen.b Er
moesten door het Genootschap daden verricht werden, en beiden verlangden wij
niets liever dan ons van die taak te kwijten. Zoowel in Oost als in West lagen
uitgestrekte gebieden onder nominaal Nederlandsch gezag, nog nim-

1
2
a
3
b

In zijn plaats werd benoemd ir. J.W.C. Tellegen (1859-1921).
Opgericht in 1873.
Toegevoegd: deze tussenzin.
Notulen vergadering volledig bestuur 9 september 1899. Vgl. Muller, Heldring, p. 275.
Wat hier oorspronkelijk stond, is onleesbaar geschrapt.
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mer door een blanke betreden. De expedities van Dr. Nieuwenhuis op en door Borneo,
uitgegaan van de Maatschappij tot Bevordering van het Natuurkundig onderzoek der
Nederlandsche Koloniën, hadden de geesten wakker geschud en het streven naar
verdere kennis der koloniën gevoed. Bij mijn optreden vond ik een plan tot
onderzoeking van één der riviergebieden in Suriname - ik meen dat het de Corantijne
was. In overleg met den heer IJzerman stelde ik een nota op, welke wij aan twee
andere vereenigingen, de bovengenoemde Maatschappij en de Vereeniging voor
Suriname, wier medewerking verzocht werd, voorlegden. De besprekingen, hieruit
voortvloeiende, hadden de vorming van een gemeenschappelijke commissie voor
het onderzoek van Suriname, onder het Voorzitterschap van den oud-Gouverneur
Generaal Van der Wijck, ten gevolge, welke commissie niet alleen de eerste expeditie
onder leiding van den oud-majoor Bakhuis1 naar de Coppename uitzond, doch
geldelijk gesteund, voornamelijk door de Regeering en ons Genootschap en in mindere
mate door de beide andere genoemde lichamen, het in kaart brengen en
wetenschappelijk onderzoek van het geheele onbekende gedeelte der kolonie ter
hand nam en grootendeels, door de uitzending van verschillende andere expedities,
uitvoerde.2 De verslagen daarvan verschenen in het tijdschrift van het Aardrijkskundig
Genootschap, dat daardoor, en ook dank zij den afstand door de
Nederlandsch-Indische Regeering van wetenschappelijk interessante rapporten, zeer
aan beteekenis won. De avondvergaderingen van de redactie van het tijdschrift, te
Delft ten huize van Prof. A. van Hasselt gehouden, zoowel als die van het
huishoudelijk bestuur van het Genootschap, welke beurtelings bij de leden
plaatsvonden, waren een heerlijke verpoozing na drukke dagen op kantoor. Er werd
menig vroolijk woord gewisseld, maar ook veel tot stand gebracht. De arbeid viel
grootendeels op de schouders van den Voorzitter en den Secretaris, doch een
onmiskenbare kracht, hoewel niet altijd een steun, was de Onder-Voorzitter Dr.
H.F.R. Hubrecht, met wien ik in die jaren, ook uit anderen hoofde, veel aanraking
had.3 Hubrecht

1
2
3

Majoor L.A. Bakhuis leidde in 1901 de Coppename-expeditie. Vgl. hier noot 4, p. 74.
Vgl. Muller, Heldring, p. 276.
Beiden waren lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, Hubrecht (1889-1922),
Heldring (1907-1931). Hubrecht was medeoprichter van het K.N.A.G., een halve eeuw
bestuurslid, waarvan bovendien van 1893-1897 penningmeester; knap in de samenwerking,
maar lastig t.a.v. de interpunctie omdat hij op iedere komma eindeloos vitte.
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was een zeer scherpzinniga man met veel geestdrift voor de belangen van Amsterdam
en van de vereenigingen op politiek, wetenschappelijk gebied, en van het onderwijs,
een geestdrift welke zich soms uitte door flinke daden. Zijn verrichtingen ter
bevordering van de verbetering van het Noordzeekanaal en voor de totstandbrenging
van het Koloniaal Instituut waren bewonderenswaardig, maar een geestdrift gepaard
aan een neiging tot intrigeeren, welke de samenwerking met hem telkens met ergernis
en teleurstelling vertroebelden. Er zijn tijden geweest dat ik hem haatte.b Op vele
lieden, o.a. op S.P. van Eeghen, oefende hij een grooten invloed uit. In het
Aardrijkskundig Genootschap, dat hij mede opgericht had, vervulde hij steeds
betrekkingen, eerst die van Penningmeester, later van Onder-Voorzitter, welke hem
den noodigen invloed en de gelegenheid tot critiek, maar een gering deel van de
verantwoordelijkheid voor de leiding van zaken verschaften. Als zoodanig brak hij
veel af en bouwde hij weinig op. In discussie en debat was hij evenwel geestig en
onderhoudend. IJzerman was echter niet van hout gesneden dat gemakkelijk buigt.c
De geldmiddelen van het Genootschap waren niet evenredig aan de activiteit van
het bestuur, hoewel het ledental in weinige jaren van 500 tot 1100 klom, en bij elke
nieuwe expeditie moest een beroep op het publiek gedaan worden. Een legaat van ƒ
10.000, -, voor dit doel door Prof. P.J. Veth, één der eerste Voorzitters van het
Genootschap, achtergelaten, was volstrekt onvoldoende om meer dan een klein deel
van de kosten van de eerste expeditie te dekken, en toen wij bij de tweede
Suriname-expeditie bemerkten hoe moeilijk het was het noodige geld los te krijgen,
rijpte bij mij het denkbeeld, ineens een groot fonds bijeen te brengen, waarmede wij
voldoende kapitaal zouden hebben om gedurende ettelijke jaren de kosten van het
wetenschappelijk onderzoek der koloniën, voor zoover het niet door de Regeering
betaald zou worden, te bestrijden en waardoor we de begunstigers, die steeds in één
zelfden engen kring te vinden waren, voortaan met rust konden laten. Het denkbeeld
werd door mijn collega's, hoewel velen er een zwaar hoofd in hadden, aanvaard en
door een voorstel van Hubrecht, ertoe strekkende dat de leden van het huishoudelijk
bestuur het goede voorbeeld zouden geven

a Oorspronkelijk: bekwaam.
b In het origineel is hier iets onleesbaar geschrapt.
c Toegevoegd: deze zinsnede.
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door een som van ƒ 5000, - te storten, verbeterd. Hoewel met veel moeite, werd het
plan verwezenlijkt, en in 1903 kon het Genootschap over een kapitaal van ƒ 100.000,
- beschikken1, waaruit de latere expedities naar Suriname en de eerste naar
Nieuw-Guinea, zoowel als vele andere naar onbekende territoriën in Oost-Indië, ten
deele bekostigd werden. Helaas werd later onder den invloed van Hubrecht de
werkzaamheid van het Genootschap beperkt, doordat men de uitgaven niet de hoogte
van de rente van het kapitaal deed overschrijden. Daardoor was het Aardrijkskundig
Genootschap op het oogenblik dat de oorlog in 1914 uitbrak, weer in een debating
society veranderd. Zelf had ik het Secretariaat en het Penningmeesterschap, dat ik
daarna waarnam, reeds respectievelijk in 1904 en 19072 wegens mijn steeds drukkere
andere bezigheden neergelegd, en in de eerstvolgende jarena werden mijn betrekkingen
tot het Genootschap steeds geringer om tijdelijkb geheel te versterven.3 De
omstandigheid, dat de Voorzitter IJzerman in Den Haag ging wonen, deed zijn
activiteit verflauwen. Ik had geen tijd hem te vervangen. Hoewel hij herhaaldelijk
den wensch uitdrukte het Voorzitterschap aan mij over te dragen, kon ik mij op grond
van mijn weinige uren en niet al te krachtige gezondheid daarvoor niet beschikbaar
stellen. Mijn laatste bemoeienis met het Genootschap was in die tijd de bijwoning,
als een van zijn vertegenwoordigers, van de vergadering van een commissie,
samengesteld uit die vertegenwoordigers en hun collega's van de Maatschappij ter
Bevordering van het Natuurkundig Onderzoek der Nederlandsche Koloniën. Deze
Commissie had tot opdracht een weg tot samenwerking tusschen beide lichamen te
vinden, welke tot nu toe elkaar met onderlinge afgunst het gebruikelijke
regeeringssubsidie voor genoemd onderzoek bestreden hadden. De vergadering werd
door Generaal Van Heutsz gepresideerd, die veel verstandige opmerkingen met
vloeken vermengde, en leidde tot het beoogde doel, ondanks de scherpe woorden
welke de beide heeren

1

Reeds na zes maanden hadden Heldring en Hubrecht ƒ 66.000 bijeen, waarvan ƒ 52.000 uit
Amsterdam, dankzij het verzenden van 6000 circulaires. Vgl. Muller, Heldring, p. 277.
2 In 1901 verwisselde Heldring het secretariaat voor het penningmeesterschap (tot 1906).
a Oorspronkelijk: ‘laatste 6 of 7 jaren’.
b Oorspronkelijk: ‘geleidelijk’.
3 Heldring was van 1932 tot 1936 voorzitter van het K.N.A.G.; van 1939 tot 1947
vice-voorzitter.
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Hubrecht (de ondervoorzitter van het Aardrijkskundig Genootschap en zijn neef Prof.
A.W.R. Hubrecht, de ziel van de ‘Maatschappij’, eveneens een actief en slim man)
elkaar toevoegden.1
Mijn talrijke reizen door Europa2 en de aangrenzende gedeelten van Azië en Afrika
in de jaren 1900 tot 1910 ontwikkelden bij mij mijn langen tijd sluimerenden kunstzin.a
De klassieke bouwwerken van Italië; de meesterwerken van het Prado Museum,
eerst de Murillo's, daarna de Velasquez en vooral de schitterende overblijfselen der
Grieksche tempels, zich blank-wit op de hoogten verheffende en zich scherp tegen
het machtig-blauwe uitspansel afteekenende, hadden mij met diep ontzag en
verrukking vervuld. Een met teedere vereering en schijnbaar groote kennis geschreven
boek van Langton Douglas over Fra Angelico3 deed een levendige belangstelling
naar de werken van dezen lieflijken meester der Renaissance in mij ontstaan, en toen
ik spoedig daarna de gelegenheid had een dag of acht in Florence te vertoeven,
vervulde mij het oude klooster van San Marco met een ongekend gevoel van adoratie
voor zoo verheven en toch zoo eenvoudige vrome zielsuitdrukking door het penseel.
Bezoeken aan de Accademia, de Uffizi, het Palazzo Pitti, de bezichtiging van de
Santa Maria Novela, de Santa Croce, mijn schreden naar het Bargello, het Battisterio
en de Kathedraal, het Palazzo Vecchio en de Loggia dei Langi, de Kapel der Medici,
ontrolden voor mij de geschiedenis der Renaissance en ontvouwden mij haar pracht.
Ik was een vurige bewonderaar der kunst geworden, en in Nederland teruggekomen,
waar ik tot dusverre meer met belangstelling dan met werkelijke appreciatie de
veilingen van moderne schilderijen bezocht en er zelfs een schilderijtje van
Wijsmuller, het eerste van mijn collectie, aangekocht had, gevoelde ik

1

Heldring verzuimt te vermelden dat bij hem ook nog het oorspronkelijk initiatief lag (1906)
voor de totstandkoming van de in 1938 door het Genootschap uitgegeven Atlas van Tropisch
Nederland (1938). Vgl. Muller, Heldring, p. 228. Als verdienste van Heldring wordt voorts
vermeld dat door zijn moeite in de avondvergaderingen onderwerpen van actueel belang
werden behandeld, die de belangstelling van het publiek opwekten. Vgl. Tijdschr. van het
K.N.A.G. (1933), p. X.
2 Van een dezer reizen (met zakelijke doeleinden) is een verslag bewaard, nl. uit dec. 1908,
wanneer Heldring Syrië, Egypte en Turkije bezoekt. Vgl. in Collectie-Heldring, Rijksarchief,
Den Haag.
a Er zijn hier vervolgens door Heldring anderhalve blz. uit het manuscript verwijderd.
3 Langton Douglas, Fra Angelico, Londen 1900.
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mij in de eerste plaatsa tot de wondere producten van onze eigen oude school
aangetrokken, Vermeer van Delft in de eerste plaats, doch allengs ook tot de
grootmeesters der Haagsche School, den stilgevoeligen Mauve, den fijngestemden
Bosboom en Jacob Maris met zijn noeste kracht.b
Israëls, die van het sentiment voorwerp maakt en wiens schilderwijze hoe langer hoe
onverzorgder werd, kon mij nooit bovenmatig bekoren, ofschoon ik de beteekenis
welke hij als eerste hervormer na de romantiek, zelf nog zeer romantisch in den
beginne, bezit, ten volle erken. Ik begon omstreeks 1906, toen ik mij in de
Vondelstraat vestigde en plaats voor schilderijen had, te koopen, natuurlijk met
stukken welke matig in prijs waren, nu eens op veiling of tentoonstelling dan eens
door den kunsthandel. Mijn schilderij ‘De Zee’ van Daubigny vond ik bij Obach te
Londen, het heerlijke bouquet asters van Fantin-Latour - thans bij Thijssen1 - kocht
ik van Van Gogh, den grooten Bauer op de Brusselsche tentoonstelling, het fijne
stukje van Gabriël bij Wisselingh. De weinige exemplaren van oude kunst, destijds
in mijn bezitc, waarvan het prachtige vrouweportret van Sustermans, thans bij Mevr.
Larsen te Wassenaar, waarschijnlijk Maria van Hongarije, zuster van Filips IV2 van
Spanje voorstellende, de mand met doode vogels van Sal. Ruysdael, een jeugdportret
van Tintoretto en een stilleven van Voyson het meest beteekenden, verwierf ik op
veilingen. Het is een genotvol bezit.

a Geschrapt: ‘in de eerste plaats’.
b Vervolgens vier regels tekst door Heldring verwijderd.
1 Na de dood van August Thyssen (1842-1926) erfde zijn zoon Frits de Vereinigte Stahlwerke;
daarnaast was er een andere zoon Heinrich Baron Thyssen-Bornemisza (1875-1947). Deze
erfde vooral het niet-Duitse bezit van vader, o.a. de Bank van Handel en Scheepvaart, de
Handels- en Transportmaatschappij Vulcaan en de Halcyonlijn te Rotterdam, waarbij dan
ook de Vulcaanhaven te Vlaardingen behoorde, waarover voor de oorlog vooral veel te doen
is geweest. Vgl. Lichtenauer, Gedenkboek. De ‘Baron’, zoals Thyssen in zijn zaak heette,
woonde lang in Den Haag en begon daar zijn grote kunstverzameling welke hij later overbracht
naar zijn prachtige Villa La Favorita te Lugano. Deze behoort tot de wereldberoemdheden
onder de particuliere collecties. Mededeling van mr. W.F. Lichtenauer te Rotterdam.
c Toegevoegd: deze tussenzin.
2 Maria van Hongarije was de zuster van Karel V.H. bedoelt Maria Anna die in 1631 vrouw
van Keizer Ferdinand III werd.
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Mijn belangstelling voor de kunst gaf omstreeks 1905 aan het bestuur van de
‘Vereeniging tot het Vormen eener Openbare Verzameling van Hedendaagsche
Kunst’ aanleiding mij uit te noodigen als medelid tot hun gezelschap toe te treden,
hetgeen ik gaarne deed. Ik vond een bestuur, waarvan mijn oom Alexander Sillem
voorzitter was, dat onder het verlies zuchtte, veroorzaakt door de terugtrekking van
de talrijke en zeer fraaie schilderijen van den in moeilijkheden geraakten heer J.H.
van Eeghen, welke een zeer belangrijk deel der collectie uitmaakten. De middelen
ontbraken om het gat aan te vullen. Het gelukte mij al spoedig althans een van de
schilderijen van den heer Van Eeghen, de ‘Étang’ van Daubigny, door Wisselingh
voor de Vereeniging terug te koopen, dank zij de vrijwillige bijdragen van
goedgunstige stadgenooten, doch de moeite welke ik had om de gevraagde som, ik
meen dat het ƒ 25.000, - was, bij elkaar te brengen, deed mij inzien, dat een maatregel
als ik voor eenige jaren bij het Aardrijkskundig Genootschap had weten te bewerken,
nl. het vormen van een kapitaal, ook hier noodig was, wilde de vereeniging zich van
haar taak kunnen kwijten. Het plan, door mij ingediend, beoogde het samenbrengen
van ƒ 100.000, - onder de bepaling, dat deze som in het tijdperk van tien jaren, plus
rente, in ongeveer gelijke jaarlijksche bedragen, ten behoeve van den aankoop van
kunstwerken besteed moest worden. Deze bepaling was mij ingegeven door de
ervaring bij het Aardrijkskundig Genootschap opgedaan, waar men na eenige jaren
niet beter wist te doen dan het kapitaal angstvallig te bewaren en zijn eigen activiteit
daardoor aan kluisters legde. Een ander voorstel, aan het eerste verbonden, was dat
het bestuur beginnen zou een groot gedeelte, ik meen dat het ƒ 10.000, - was, zelf
moest bijeenbrengen, alvorens het verzoek om giften te publiceeren. Het plan vond
schoorvoetend instemming bij den Voorzitter, doch grooten steun bij de meeste
bestuursleden. Het ging erdoor, en met zeer veel inspanning, welke voornamelijk
van mij gevergd werd, kwam het bedrag van ƒ 100.000, - bijeen. Hoewel het in
verhouding tot de prijzen welke voor schilderijen van de Haagsche School betaald
werden, een niet veel beteekenend bedrag was, kon de Vereeniging, dank zij dit
kapitaal, haar verzameling geregeld en dikwijls met zeer waardevolle stukken
uitbreiden.
In 1910 werd ik tot lid der Commissie van Toezicht op de Rijksacademie van
Beeldende Kunsten benoemd, waarvan alweer oom Alexander Voorzitter was. De
brave en kunstzinnige Heer Van Essen was Onder-Voorzitter, Mr. G.M. den Tex
secretaris, de oude Heer
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G. van Tienhoven met mij lid. De laatste nam spoedig daarop wegens zijn hoogen
leeftijd ontslag, en in 1917a, na slechts 7 jaar, wasb ik het oudste lid der Commissie.
De dood hadc alle anderen in dien korten tijd opgeëischt. Het meest werd de Academie
door het overlijden van mijn vriend en twee jaren ouderen tijdgenoot Den Tex
getroffen, die in 1912 Oom Alex, toen overleden, in het Voorzitterschap opgevolgd
was en wiens fijne geest en goede smaak hem tot een uitnemend vervuller van dat
ambt maakte. De directeur Prof. Der Kinderen, ging gebukt onder de onvoldoende
inrichting van het gebouw der Academie, en van den beginne af stond de Commissie
hem bij in de vervulling van zijn wensch naar een het hooger kunstonderwijs waardige
huisvesting. Onder Oom Alexander, die onder de onveranderlijke onverschilligheid
van Regeering van Stad en Land alle hoop had laten varen, schoten wij weinig op,
doch met Den Tex ging het beter, vooral toen Burgemeester Röell, die veel voor
kunst voelde en er weinig van wist, medewerkte tot vrije aanbieding door de Gemeente
Amsterdam van het noodige terrein en de niets afdoende Heemskerk1 bij
Binnenlandsche Zaken voor Cort van der Linden2 plaats gemaakt had. Deze, hoewel
geen kunstzinnig man, was toegankelijk voor de overtuigende pleidooien van Prof.
Der Kinderen, die de eischen van het kunstonderwijs duidelijk aan het licht stelde,
en verklaarde zich bereid voor den bouw eener nieuwe Academie de noodige gelden
op de begrooting te brengen, mits met de Gemeente Amsterdam een bevredigende
regeling omtrent den grond en de eischen voor den bouw getroffen kon worden.
Amsterdam eischte nl. - intusschen was de Heer Röell door den Heer Tellegen3 in
het burgemeestersambt vervangen geworden - tegenover den kosteloozen afstand
van het terrein de uitschrijving van een prijsvraag, een eisch door onze Commissie
ingefluisterd en bedoeld om voor dezen tempel van kunst den hedendaagschen
architecten gelegenheid te geven hun kunnen te bewijzen en niet in den banalen
scholenstijl van den Rijksbouwmeester te vervallen. Natuurlijk stuitte dit ver-

a
b
c
1
2
3

Oorspronkelijk: ‘thans’.
Oorspronkelijk: ‘ben’.
Oorspronkelijk: ‘heeft’.
Mr. Th. Heemskerk trad af op 29 augustus 1913.
Mr. P.W.A. Cort van der Linden beheerde de portefeuille van binnenlandse zaken (1913-1918)
in het door hem geformeerde kabinet.
Ir. J.W.C. Tellegen werd in 1915 burgemeester van Amsterdam.
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langen op hardnekkige tegenwerking bij het Departement van Binnenlandsche Zaken,
doch toen op het juiste oogenblik de heer Duparc als referendaris voor Kunst en
Wetenschappen optrad, was de zaak beklonken en werd - geheel volgens de
aanwijzingen van den Directeur der Academie - het plan voor de prijsvraag opgesteld
en de jury benoemd. Dit geschiedde in den herfst van 1916. Intusschen was de arme
Gi den Tex, aangetast door een sleepende ziekte, welke plotseling verergerde, eenige
maanden na den dood van zijn ouderen broeder Kees1, ten grave gedaald, door velen
oprecht betreurd, niet het minst door mij, die in Engadin kuurde en hem daar verwacht
had. Van den Academiebouw kwam niets. Wel werd de eerste prijs aan de heeren
toegekend, doch de langdurige oorlog verarmde de schatkist zoo zeer, dat het plan
de doos inging. Later onder Roland Holst, Der Kinderen's opvolger, zagen wij in,
dat de bestaande academie met niet al te hooge kosten afdoende te verbeteren was.
Aldus geschiedde. Ik volgde Den Tex in het voorzitterschap op2 en bekleedde het tot
1922, toen ik tot Voorzitter van de Kamer van Koophandel gekozen werd, een
eerefunctie, welke te veel van mijn tijd zou vergen om ook bij de Academie de leiding
te kunnen behouden. De vragen die met den hoogleeraar-directeur en met het
Departement van Onderwijs te bespreken waren, namen niet doorloopend veel tijd
in beslag, doch zij doken gewoonlijk op wanneer ik met andere beslommeringen
bezet was.a
Mijn derde functie in de kunstwereld was die van Onder-Voorzitter van de
Vereeniging ‘Rembrandt’3, waarvan de taak, het behoud en de verwerving van
kunstschatten voor Nederland, mij na aan het hart ligt. Zij verrichtte in 1912 goed
werk door den aankoop, met steun van Regeering en particulieren, van enkele zeer
fraaie schilderijen uit de collectie-Steengracht, thans alle als eigendom van den Staat
in het Mauritshuis geplaatst.4 De verdienste van dit succes, waarvoor veel inspanning
en tact noodig waren, kwam aan den

1 Cornelis Anne den Tex, de directeur der Stoomvaart Mij. ‘Nederland’.
2 In 1916.
a Vanaf: ‘Van den Academiebouw kwam niets ....’ is dit een latere versie. De oorspronkelijke
versie is onleesbaar.
3 Vereeniging Rembrandt tot behoud en vermeerdering van kunstschatten in Nederland,
opgericht in 1883. Heldring was sinds 1912 vice-voorzitter. In 1929 werd hij voorzitter.
4 Vgl. overzicht in: Gedenkboek Rembrandt.
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Voorzitter, den Heer Voûte, toe, evenals van de verwerving van deelen der
Oldenburg-collectie voor het Rijksmuseum in 1923 en 1925. Ik volgde hem, na zijn
overlijden in 1928, op en behoud de prettigste herinnering aan mijn lange
samenwerking met dezen levendigen en ondernemenden man.a
De losbarsting van den wereldstrijd, waarvan het einde nog niet bereikt isb,
onderbrak plotseling in de laatste dagen van Juli 1914 een ieders dagelijkschen gang
en veroorzaakte ten onzent den schrik en de paniek, gevolgd door maatregelen tot
herstel, welke nergens beter beschreven zijn dan in de ‘Herinneringen en Indrukken’1
van Mr. Treub. In het kort teeken ik hier aan hetgeen mij als herinnering uit mijn
omgeving in dien tijd voorstaat.
Hoe gevaarlijk ik ook de overdreven bewapening der groote mogendheden en het
wederzijdsch tarten in de organen der groote pers sedert jaren gevonden had, ik had
niet aan het uitbreken van den oorlog geloofd of mijzelf althans overtuigd, dat de
verantwoordelijkheid van de oorlogsverklaring in ons tot de tanden bewapende
werelddeel, millioenen menschenlevens en tallooze milliarden aan kapitaal aan
vernietiging prijsgevende, dermate zwaar door de vorsten en staatslieden gevoeld
zou worden, dat die verklaring, hoe dreigend de toestand er ook vaak uitzag, niet het
Departement van Buitenlandsche Zaken in Londen, Parijs, Berlijn of Petersburg zou
verlaten. Ook de ongekend groote transporten lood welke de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij voor de Metallgesellschaft te Frankfurt
a.M. in de maand Juli van Spanje naar Frankfort uit te voeren had, hadden voor mij
meer de beteekenis van uitrusting tot den oorlog dan van het naderende onheil.c Er
werd groote haast met die transporten gemaakt, en toen de oorlog er eenmaal was
en onze Regeering den uitvoer van lood verboden had, op grond van welk verbod
de douane eenige zich nog hier bevindende en voor doorvoer bestemde partijen
aanhield, kwam er een dringend telegram van de Militärbehörde te Frankfort, de
onmiddellijke doorzending eischende.2

a
b
1
c
2

Toegevoegd: deze en voorlaatste zin.
Geschrapt: deze bijzin.
Oorlogstijd. Niet te verwarren met Herinneringen en overpeinzingen (1931) door mr. Treub.
Deze en de volgende zin oorspronkelijk in een andere (onleesbare) versie.
Vgl. Knap, Koopvaart, p. 125 vlg.
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Op 23 Juli 1914 werd het Oostenrijksche ultimatum aan Servië overhandigd, alle
hoop op het behoud van den vrede was vervlogen. De voorwaarden waren voor een
onafhankelijken staat onaannemelijk: het was duidelijk, dat de stellers oorlog wilden,
en alle welgemeende pogingen van Sir Edward Grey1 om het gevaar nog af te wenden,
kwamen mij voor als hopeloos. Slechts de vierkante verklaring van Engeland aan
Duitschland, dat een schending van de Belgische of Nederlandsche neutraliteit het
zou noopen partij te kiezen voor Duitschlands vijanden, zou de regeerders van dit
land vermoedelijk van de oorlogsverklaring teruggehouden hebben. Waarom deze
waarschuwing uitbleef, of zij toe te schrijven is aan Grey's weinig doortastende
persoonlijkheid of aan de opvatting van het liberale kabinet, dat de steun van het
Parlement noodig was, doch in het stadium van zeer geheime diplomatieke
onderhandelingen bezwaarlijk aan te vragen was, zal de geschiedenis uitmaken.a
Kenmerkend voor het Duitsche gebrek aan doorzicht en kennis van de denkwijze
van niet-Duitschers was de verwachting dat Engeland, dat zich steeds tegenover een
overmacht op het vasteland gesteld heeft, lijdelijk zou aanzien, dat België en
Noord-Frankrijk door de Duitsche troepen bezet en daarmede aan de Engelsche
suprematie aan de Noordzee en het Kanaal een einde gemaakt werd.
Het onmiddellijk effect van het uitbreken van den oorlog op 4 Augustus was het
stilleggen van de koopvaardijvloot. Men verwachtte algemeen een spoedig treffen
der Engelsche en Duitsche oorlogsvlooten op de Noordzee en vreesde in de eerste
dagen dat ons land zelf in den oorlog betrokken zou worden, hetzij door de niets
ontziendeb Duitschers, hetzij door een forceering van de Schelde door de Engelschen.
Toen het vertrouwen zich eenigermate hersteld had en het duidelijk was, dat het arme
België alleen het gelag te betalen had, was daarmede wel de moed, maar nog niet de
aanleiding tot het hervatten van de vaart teruggekomen. Er ontbraken nog twee
noodzakelijke voorwaarden, nl. het geschokte internationale crediet, waardoor voor
de goederen geen zekerheid van betaling bestond en de

1

Grey wist Duitsland te bewegen niet te mobiliseren, als Rusland alleen tegen Oostenrijk
maatregelen nam. Hij meende wel dat Engeland aan de oorlog moest deelnemen, maar
twijfelde aan de bereidwilligheid van kabinet en parlement. De schending van de Belgische
neutraliteit door Duitsland was hierin het keerpunt.
a Geschrapt: deze zinsnede.
b Geschrapt: ‘niets ontziende’.
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booten tevergeefs op lading wachtten, en de onzekerheid omtrent de toepassing der
contrabande-bepalingen door Engeland en Frankrijk, welke de reederijen weerhield
van het aannemen van lading naar Nederland. Het eerst, omstreeks half Augustus,
werd het verkeer tusschen Nederland en Scandinavië hervat, doch onze veel
belangrijkere vaart van de verschillende landen aan de Middellandsche Zee en in
West-Indië bleef nog lang belemmerd.1 Er lagen overal schepen die geen lading naar
hun gebruikelijke bestemmingshaven konden bekomen, omdat de koopers in
Nederland, voor zoover zij geneigd waren het risico van het vervoer te loopen, en
dat waren er niet veel, geen crediet konden openen. Wij waren toen gedwongen tot
zeer lage vrachten onze schepen met erts naar Engeland te vullen en ze van daar met
kolen beladen naar de Middellandsche Zee terug te zenden, een verlieslatende
exploitatie. Na eenigen tijd, toen de oogsten van versche zuidvruchten op verscheping
lagen te wachten, bleek dat de handelaars in het Zuiden, om bederf der waar te
voorkomen, bereid waren, kaas naar Nederland en Scandinavië te consigneeren,
zonder eenig voorschot van de kooplieden in die landen te verlangen. Hetzelfde gold
voor de koffie en cacao uit Venezuela en Haïti, die zich in de afscheephavens
opeenhoopten. De eigenaars wenschten die goederen naar de aan Duitschland
grenzende neutrale landen te verschepen, in de verwachting, dat zij vandaar hun
eindbestemming zouden bereiken. Het was dus voor onze scheepvaart, die voorloopig
genoegen moest nemen met het aannemen van verlieslatende transporten naar de
geallieerde landen, die althans niet aangehouden werden, van groot belang zekerheid
te bekomen, dat Engeland en Frankrijk zulke goederen zouden doorlaten. Te dien
aanzien tastte men geheel in het duister, zoowel in reederskringen als bij onze
Regeering. Beide landen hadden, behoudens enkele wijzigingen, welke hier niet ter
zake doen, de Declaratie van Londen2 van kracht verklaard, welke drie lijsten van
artikelen bevatten, ééne de artikelen opsommend welke als volstrekte contrabande
beschouwd

1
2

In 1915. Vgl. Knap, Koopvaart, p. 133, 134.
In de declaratie van Londen was in 1908 het contrabanderecht geregeld; Engeland had deze
niet geratificeerd, doch het verklaarde haar - Frankrijk en Duitsland zouden spoedig volgen
- op 20 augustus 1914, met enige wijzigingen en toevoegingen, voor de oorlog toepasselijk.
De laatste waren van dien aard dat de waarborgen voor de neutrale scheepvaart sterk werden
verminderd. Vgl. Treub, Oorlogstijd, p. 312 vlg.; Van Manen, De Ned. Overzee Trustmij.,
dl. I, p. 15 vlg.
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werden, een tweede opsomming van waren welke voorwaardelijk als zoodanig
beschouwd zouden worden, en een derde lijst van artikelen die niet tot contrabande
bestempeld konden worden.1 De voorwaarde welke de artikelen der tweede rubriek
tot contrabande maakte, was de adresseering aan een agent van den vijandelijken
staat, en tot deze groep behoorde de artikelengroep ‘levensmiddelen’. Nu was voor
goederen omtrent wier karakter als levensmiddelen geen twijfel kon bestaan, in de
eerste plaats granen, de positie betrekkelijk eenvoudig, want daarvan was de uitvoer
uit Nederland, spoedig na het uitbreken van den oorlog, verboden. Wilden dus de
geallieerde mogendheden verhinderen, dat die voedingsmiddelen via Nederland in
Duitschland terecht kwamen, dan hadden zij slechts maatregelen te nemen welke het
bij voorbaat onmogelijk maakten, dat het goed ten onzent als doorvoergoed beschouwd
zou worden, immers de doorvoer door Nederland bleef geoorloofd. Het middel lag
in het adres: goederen verscheept op een connossement aan de order van een in
Nederland gevestigd huis of persoon gesteld, werden hier ingeklaard en als ingevoerde
goederen behandeld. Zij konden, indien voor de soort een uitvoerverbod bestond,
niet verder uitgevoerd worden. Engeland en Frankrijk bepaalden dan ook inderdaad
na eenigen tijd, dat levensmiddelen aan order naar Nederland verscheept, beschouwd
zouden worden als voor Duitschland bestemd en dientengevolge als contrabande.
Overeenkomstig de verklaring van Londen was die opvatting niet, daar volgens die
verklaring levensmiddelen naar Nederland verscheept, alleen contrabande zouden
zijn, indien geadresseerd aan een agent van een vijandelijken staat, maar op het
oogenblik was de Engelsch-Fransche bepaling een uitkomst in den nood, want behalve
voor de Regeering, die den aanvoer van broodgraan en fourrage voor het leger op
zich genomen had, was het in de tot dusver bestaande onzekerheid en bij de geheel
willekeurige aanhoudingen van goederen onderweg naar Nederland, vooral door de
Fransche autoriteiten, ondoenlijk geweest den importhandel te hervatten. Deze
bepaling, welke trouwens van korten duur bleek te zijn, had evenwel haar voorspel
gehad.

1

De Orders in Council van 20 augustus 1914 en van 29 oktober bevatten zodanig stringente
maatregelen, dat het er ten slotte op neerkwam, dat alles wat voor Duitsland bestemd was,
of eenmaal in een neutraal land zijnde, daarheen zou kunnen worden uitgevoerd, als
contrabande werd aangemerkt.
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Toen de invoeren in Nederland een maand na het uitbreken van den oorlog stil
stonden, besloot ik, na raadpleging van de Ministers Loudon en Treub, die beiden
omtrent het succes van mijn poging zeer pessimistisch gestemd waren (ik herinner
mij een rendez-vous met den laatste in de eerste-klassewachtkamer van het Centraal
Station te Amsterdam in de laatste dagen van Augustus, waarin hij de vrees uitdrukte,
dat men ons zou laten verhongeren en wij politiek of commercieel wel in den oorlog
medegesleept zouden worden), naar Londen te gaan, teneinde te pogen: 1e een
definitie te bekomen van hetgeen de Engelschen en Franschen als levensmiddelen
beschouwden, 2e een liberale behandeling te verkrijgen van die eet- of drinkbare
waar welke niet als levensmiddelen zou worden beschouwd en wier doorzending
naar Duitschland geen nadeel voor de geallieerden zou opleveren. Vóór mijn vertrek
had ik enkele besprekingen met de zich geconstitueerd hebbende commissie voor
den Nederlandschen handel, voorgezeten door Van Aalst1 en met Sir Francis
Oppenheimer, den commercieelen attaché van het Britsch gezantschap in Den Haag.
Men zat toen nog voor het dilemma van den aanvoer, en ik kan niet zeggen dat
hetgeen Sir Francis als de wenschen van zijn regeering uitsprak, ons zeer hoopvol
stemde. Evenwel bleek het feit, dat in Nederland de hoofden bij elkaar gestoken
werden om middelen te beramen de aanvoeren mogelijk te maken, een steun voor
mij om bij de Engelsche autoriteiten wat gedaan te krijgen. Te Londen pleegde ik in
de eerste plaats overleg met mijn ouden bekende Francis W. Hirst, redacteur van
‘The Economist’, een groot voorstander van de respecteering van de belangen der
neutralen, en met Sir Robert Donald, den redacteur van ‘Daily Chronicle’, die mij
eenige weken te voren in Amsterdam opgezocht had om bij mij (en anderen)
indrukken omtrent de gezindheid in Nederland ten aanzien van Engeland op te doen.
Hij was een intimus van Lloyd George, en zijn blad gaat vaak door voor het orgaan
van dezen staatsman. Zoowel de één als de ander hielpen mij krachtdadig. Hirst
introduceerde mij bij Walter Runciman, President of the Board of

1

Het initiatief was genomen door de heren Van Aalst, A.G. Kröller, jhr. L.P.D. Op ten Noort,
J. van Vollenhoven en prof. mr. C. van Vollenhoven. De uit deze heren bestaande commissie
beoogde het gestremde internationale goederenvervoer zoveel mogelijk weer op gang te
brengen. Dit bleek boven haar macht te gaan; vandaar de oprichting van de Nederlandsche
Overzee Trustmaatschappij. Vgl. Vissering, Joost van Vollenhoven; Van Manen, De Ned.
Overz. Trustmij., dl. I, p. 45 vlg.
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Trade, wien ik de moeilijke positie van Nederland uitlegde en mijn wenschen
ontvouwde. Runciman, zelf zakenman, begreep den toestand dadelijk en achtte een
definitie van de rubriek levensmiddelen zoowel als de vrijlating van de genotmiddelen
volkomen vereenigbaar met de politiek der Britsche Regeering, die, zooals hij zeide,
niet het Duitsche volk wenschte uit te hongeren en het in elk geval gaarne hun kop
koffie en het fruit uit Zuid-Europa gunde. Ten opzichte van cacao was hij eenigszins
terughoudender, omdat hij aan chocolade een zekere militaire voedingswaarde
toekende, ‘and we want to prevent supplies to the German forces’1. Ik wees hem op
de betrekkelijk geringe beteekenis van het artikel voor het totale voedselgebruik in
Duitschland en op het ruïneuze gevolg van het niet doorlaten van ruwe cacao naar
Nederland (waarvan de uitvoer aldaar verboden was) voor de zeer belangrijke
cacao-industrie ten onzent. Over het geheel was mijn indruk van zijn bereidwilligheid
uiterst gunstig. Hij verzocht mij over eenigen tijd terug te komen en beloofde mij de
aangelegenheid in den tusschentijd met Sir Edward Grey en Lloyd George te
bespreken. De laatste zou intusschen den Heer Donald, wien ik een korte nota over
het onderwerp in handen gegeven had, aangehoord hebben. De derde man die mij
steunde, was de heer F. Huth Jackson, mijn vroegere chef bij Fred. Huth & Co. en
thans o.a. lid van de Privy Council, waardoor hij de ministers zooveel kon spreken
als hem goed dacht.
Ongeveer te zelfder tijd was de heer Kröller voor een soortgelijk doel te Londen
- het regelen der doorlating der graanaanvoeren voor onze Regeering. Van vele zijden,
o.a. van Runciman, vernam ik, dat hij door sterk pro-Duitsche uitlatingen aanstoot
gegeven had.
Mijn bezoek had omstreeks midden September plaats, en een maand later ontving
ik door Hirst het verzoek van Runciman hem weder op te zoeken, hetgeen ik in
November deed. Intusschen waren wij in Nederland reeds verrast geworden door de
hierboven vermelde mededeeling der Engelsche en Fransche regeeringen, dat zij alle
artikelen van conditioneele contrabande zouden doorlaten, mits zij niet aan order
geadresseerd waren. Deze bepaling, hoewel niet in overeenstemming met de
Verklaring van Londen, was zoo vrijgevig, dat wij er groot misbruik van voorzagen.
Immers den firma's of per-

1

Van Manen, De Ned. Overz. Trustmij, dl. I, p. 67, vermeldt het bezoek van Heldring aan
Londen. Runciman moet toen gezegd hebben: ‘We will hit the German army, not the people’.
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sonen aan wie de goederen geadresseerd waren, stond het volkomen vrij de waren,
voor zoover de uitvoer niet verboden was, en tal van belangrijke artikelen, vetwaren
b.v., mochten uitgevoerd worden, direct of door tusschenkomst van anderen over de
grens te brengen.a Runciman zeide mij bij mijn tweede bezoek, dat de Engelsche
Regeering een blijk van vertrouwen in den Nederlandschen handels-stand had willen
geven (ik ben steeds geneigd geweest aan een vergissing van het een of andere
departement te gelooven; de interdepartementale samenwerking liet toen in Londen
veel te wenschen over; tout comme chez nous), doch dat zij tevens gemeend had aan
het verzoek te moeten voldoen en een officieus lijstje vastgesteld had van de artikelen
welke zij tot nader order als levensmiddelen zou beschouwen, dit in de verwachting
dat weldra in Nederland maatregelen zouden genomen worden om den Geallieerden
zekerheid te verschaffen dat contrabande-artikelen door hen naar onze havens
doorgelaten, niet uitgevoerd zouden worden. Het lijstje bevatte granen, vleesch,
vetwaren en visch; al het andere was vrij, mits niet aan order verscheept. Het was
een groote overwinning, welke mijn maatschappij in staat stelde zuidvruchten, wijn,
koffie en cacao, den Koninklijken Hollandschen Lloyd koffie uit Brazilië, en den
Indischen lijnen tal van Indische artikelen aan te nemen. Deze regeling heeft aan
onze scheepvaart, onzen handel en onze nijverheid millioenen in den schoot geworpen.
Intusschen was Van Aalst met zijn genialen zet, de oprichting van de Nederlandsche
Overzee Trust Maatschappij1, gereed gekomen. Zij werd in het begin van Decem-

a Geschrapt: .... ‘en de moraliteit van den importeur of zijn kooper stond eo ipso geenszins
vast, indien het een artikel betrof waarvan de uitvoer wel verboden was’.
1 De Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij werd bij acte van 24 november 1914 opgericht.
Voorzitter was C.J.K. van Aalst. Vgl. over haar Van Manen, De Ned. Overz. Trustmij.
Middelpunt van het verkeer van onzijdig Nederland met het buitenland tijdens den
wereldoorlog 1914-1919 (1935). Vgl. hiervan dl. I, p. 71, waar blijkt dat het denkbeeld van
een trust bij velen was opgekomen, zodat het vaderschap naderhand moeilijk te ontdekken
viel. Kröller echter kristalliseerde het denkbeeld tot een bruikbaar ontwerp. Vgl. nog
Oppenheimer, Stranger, p. 419 vlg. Heldring was lid van de raad van bestuur der N.O.T.
Van de commissie voor het handelsverkeer met het buitenland uit het N.O.T. werd Heldring
eveneens lid, te zamen met A.G. Kröller (president), W. Westerman, B. Nierstrasz, Joost
van Vollenhoven en mr. J.T. Linthorst Homan. Vgl. Van Manen, De Ned. Overz. Trustmij,
dl. II, p. 60, en Treub, Oorlogstijd, p. 330.
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ber 1914 opgericht en belastte zich tegenover de Engelsche en Fransche regeeringen
met den invoer van contrabande artikelen en de garantie, dat zij niet weder uitgevoerd
zouden worden.
Van mijn gesprekken met Runciman teeken ik nog aan, dat hij mij vroeg, of wij
ons tegen het gebruik van de Schelde door de Duitschers zouden verzetten, evenals
wij ons niet tot het goedvinden van het opvaren van die rivier door de Engelsche
vloot hadden laten vinden.1 Ik antwoordde dat dit vanzelf sprak, en vroeg hem of de
geallieerden plan hadden ons te dwingen na den vrede Zeeuwsch-Vlaanderen aan
België af te staan, een wensch dien ik destijds door vele Engelschen hoorde uiten.
Op zijn beurt verzekerde hij, dat daarvan geen kwestie was. Op zijn tafel had hij de
‘Telegraaf’ liggen. Hij vroeg mij of dit de beste courant uit Amsterdam was, waarop
ik meende hem geen bevestigend antwoord te kunnen geven.
De nieuwe regeling met de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij bleef eenige
maanden van kracht, doch toen in Maart 1915 het besluit viel in Engeland, Duitschland
te blokkeeren en dus nòch invoer nòch uitvoer in en uit dit land toe te laten, verlangde
de Engelsche regeering dat de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij zich
voortaan zou belasten met de consignatie van alle artikelen naar Nederland verscheept
(met uitzondering van de transporten van tarwe en enkele andere importen voor
rekening onzer Regeering), en zou waarborgen dat zij noch de eruit vervaardigde
producten over de grens zouden gaan.
Het is naar mijn meening een fout van het Uitvoerend Comité2 en het Bestuur van
de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij geweest, dat het terstond bereid was
dezen eisch in te willigen3, die

1

2

3

Om gevaar van de zeezij tegen te gaan was bij het uitbreken van de oorlog in de Schelde een
mijnversperring aangelegd, met openlating van een vaargeul om de vrije vaart op deze rivier
voor handelsschepen te verzekeren. Tevens was bij K.B. van 30 juli 1914 het K.B. van 30
oktober 1909 tijdelijk buiten werking gesteld volgens hetwelk het aan vreemde oorlogsschepen
(onder zekere voorwaarden) toegestaan was zich vanuit zee in de Nederlandse territoriale
wateren te begeven. Een uitzondering werd gemaakt voor gevallen van nood, zeegevaar of
averij. Treub, Oorlogstijd, p. 18 vlg. In dit verband ook De Jong, Neutraliteit, p. 261.
Door de raad van bestuur der N.O.T. was een uitvoerende commissie benoemd, bestaande
uit C.J.K. van Aalst, jhr. L.P.D. Op ten Noort, G.H. Hintzen, Th.J. van Haren Noman en
Joost van Vollenhoven.
Van Manen, Ned. Overz. Trustmij., dl. II, p. 54, doet voorkomen alsof de gevonden oplossing
niet de inwilliging van een Engelse eis was, maar de oplossing van de N.O.T.
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ontzaglijke schade aan ons land moest berokkenen en tegen het bestaande recht
indruischte. Onze industrie zou, zoodra de aanwezige voorraden uitgeput zouden
zijn, niet meer naar Duitschland kunnen leveren, ook niet de onschuldigste artikelen;
de belangrijke handel in voor de oorlogvoering van luttele beteekenis zijnde tropische
en Middellandsche Zee-producten zou tot stilstand komen, en het zou voor de
Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij onmogelijk zijn er afdoende tegen te
waken, dat van de artikelen waarvan de uitvoer niet verboden was, een zeker deel
de grens overschreed, al leefde de koopman of de fabrikant die met haar contracteerde,
volkomen getrouw zijn verplichting na. Wat de eerste of tweede hand deed, was nog
na te gaan, maar de zonde van de zesde en zevende onttrok zich aan het oog van de
Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij.1 Ik voorzag het reusachtige geknoei, dat
niet uitgebleven is, en ook de ineenstorting van de Nederlandsche Overzee
Trustmaatschappij onder haar al te omvangrijke taak, waartoe het evenwel niet kwam,
dank zij den steun dien de Regeering haar door instructies aan de grensambtenaren
en een steeds wassend aantal uitvoerverboden verschafte. Het meest bedenkelijke
vond ik evenwel het verlaten van het betrekkelijk legale terrein waarop de
Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij zich bevond, zoolang zij niet meer op
zich nam dan ervoor te zorgen, dat artikelen welke tot contrabande verklaard waren,
het vijandelijk gebied niet bereikten. Zij verzekerde daarmede de aanvoeren van die
artikelen voor eigen verbruik in Nederland en bovendien den vrijen aanvoer van en
handel in andere goederen, maar door zich tegenover de geallieerde mogendheden
te verplichten artikelen welke niet tot contrabande verklaard waren, binnen Nederland
te houden, hielp de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij de verwezenlijking
van een onrechtmatigen maatregel zonder eenig verzet mogelijk te maken, terwijl
zonder slag of stoot den vrijen handel opgeofferd werd.a Ware zij er ten slotte toe
gedwongen geworden, dan had de wijsheid waarschijnlijk geboden het hoofd te
buigen, doch zij gaf op het eerste verlangen toe, wat ook een tactische fout was,
omdat het Engeland aanmoedigde steeds meer te vragen en niet langer op zijn
aangegane verplichtingen te letten, hetgeen het meeste uitkwam in de aanhouding
in de Downs, tegen alle afspraken in, van de Nederlandsche schepen. Ik verhief mijn
stem

1 Dit erkent ook Treub, Oorlogstijd, p. 335.
a Geschrapt: deze bijzin.
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in de bestuursvergadering der Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij tevergeefs1
tegen het voorgestelde toegeven, niemand stond mij bij, en het bleek dat de niet met
een eigen meening begiftigde Minister van Buitenlandsche Zaken2 - ofschoon officieel
buiten de zaak gelaten - door Van Aalst en Van Vollenhoven, het uitvoerend lid van
het Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij-comité, van de wenschelijkheid
overtuigd was, dat de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij maar niet moest
tegenstribbelen. Ik begaf mij begin April 1915 zonder veel hoop nogmaals naar
Londen, tegelijk met den Heer Joost van Vollenhoven, die mij echter angstvallig
buiten zijn besprekingen aan het Foreign Office hield, teneinde te trachten nog eenige
belangrijke concessies te bekomen, doch het gelukte hem slechts vrijheid van
wederuitvoer naar Duitschland te bekomen voor tabak, koffie en kinabast uit de
Nederlandsche koloniën en de belangrijkste zuidvruchten uit Spanje, Italië en
Griekenland, voor zoover zij aangevoerd zouden worden met de booten der
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij in hoeveelheden niet grooter
dan waarin zij tot daartoe aangevoerd waren.3
Mijn in het vorige jaar aangeknoopte relaties met den Heer Runciman kon ik niet
benutten, daar het economische oorlogvoeren van Engeland niet langer bij hem en
zijn liberale medestanders berustte, doch bij een nieuw gevormde War Trading Office,
waarin militairen en zee-officierena de bovenhand hadden en commercieele inzichten
zelden doordrongen. De Engelsche blokkade was zelf een economische flater van
den eersten rang. Zij bezorgde aan Duitschland op den duur wel ongemak, gebrek
en zelfs nood, doch de belemmering van den invoer behoedde den markenkoers voor
een verdere daling, hield het geld in Duitschland voor oorlogsleeningen beschikbaar,
trof de neutralen steeds zwaarder, vaagde de sympathieën door dezen voor Engeland
in het begin van den oorlog gekoesterd, weg, en laadde het odium van een wreeden
maatregel op de Entente, welke na twee jaren nog niet de beoogde uitwerking, de
overgave van Duitschland, ten gevolge had. Slechts doordat Duitschland met zijn
duikbootenoorlog de neutralen op onmenschelijke wijze te lijf ging, behield de wensch
naar een Duitsche nederlaag ten slotte de overhand.

1
2
3

Van Manen verzuimt dus Heldrings oppositie te vermelden.
Jhr. dr. John Loudon.
Van Manen, De Ned. Overz. Trustmij., dl. II, p. 58, meende dat dit resultaat door tussenkomst
van Heldring was verkregen.
a Oorspronkelijk: ‘en extremisten’.
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Het succes van den Heer Van Vollenhoven, die slecht Engelsch sprak en naar mijn
indruk tegenover de hem zeer beleefd behandelende Engelsche ambtenaren niet
hardnekkig voor de zaak streed, was nimmer van beteekenis.1 Het was geen verlies
voor de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij toen hij in 1916 - ‘waarom mag
Joost weten’ - tot directeur der Nederlandsche Bank benoemd werd en sedertdien
Van Aalst de besprekingen met de gezantschappen in Den Haag persoonlijk voerde.
Ik was toen reeds geruimen tijd voor mijn gezondheid in Zwitserland en had mij na
de onderwerping van de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij aan de Engelsche
blokkadepolitiek zooveel mogelijk buiten haar bestuurszaken gehouden, behalve in
een commissie onder Voorzitterschap van den Heer Kröller, met mij lid van het
Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij-bestuur, welke tot taak had de
uitvoervergunningen, af te geven door het Ministerie van Landbouw, aan de
verplichtingen van de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij te toetsen.2
Het waren lange zittingen, waarbij de voornaamste betrokken ambtenaren
tegenwoordig waren en de Heer Kröller gewoonlijk geneigd bleek de mogelijkheid
tot uitvoer ten gunste van de Duitsche reflectanten uit te leggen. Daarbij bezorgde
ons de eigenwijze Heer Posthuma, Minister van Landbouw, veel last, door ondanks
de afspraak dat hij steeds de adviezen der Commissie zou inwinnen, telkens
beslissingen te nemen zonder haar gekend te hebben. Als zeer bekwame mannen
leerde ik in die Commissie kennen Prof. Ir. de Vooys, Voorzitter van het Koninklijk
Nationaal Steuncomité3, Mr. Linthorst Homan, Voorzitter van het Landbouwcomité,
en Jhr. A.M. Snouck Hurgronje van Buitenlandsche Zaken. De samenwerking tusschen
de departementen onderling en van deze met de Nederlandsche

1

2
3

Er wordt hierover wel anders gedacht. ‘Among all the neutrals the world over, we never had
throughout the years of our struggle a more honourable, a more efficient, a more resourceful
friend, combining with fundamental loyalty to his own country an eager sympathy with the
Allied cause,’ aldus Oppenheimer, Stranger, p. 269. Vgl. hier ook p. 293, met betrekking tot
de jaloezie die Van Vollenhovens succesvolle reizen naar Engeland hadden gewekt, en p.
338 over Oppenheimers overtuiging, dat het niet Loudons of Van Aalsts verdienste is geweest
dat ons land buiten de oorlog bleef, maar die van Van Vollenhoven.
Dit was de in noot 1, p. 196 genoemde commissie. Vgl. Van Manen, De Ned. Overz. Trustmij,
dl. II, p. 60 vlg.
Prof. De Vooys was voorzitter van de commissie van uitvoering van het Kon. Nat.
Steuncomité, ondervoorzitter van de gehele organisatie.
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Overzee Trustmaatschappij en tusschen dit lichaam en het Koninklijk Nationaal
Steuncomité liet veel te wenschen over, en hevige geschillen van meening bleven
niet uit, welke o.a. het aftreden van Prof. de Vooys ten gevolge hadden.1
Met zeldzaam meesterschap leidde Van Aalst de zaken der Nederlandsche Overzee
Trustmaatschappij. In vele van zijn bezigheden in den oorlogstijd heb ik hem niet
kunnen observeeren, omdat ik niet tot de financieele wereld behoorde, welke in de
eerste oorlogsmaand niet minder in rep en roer was dan de andere takken van bedrijf.
Welk een invloed ten goede hij toen uitoefende, blijkt o.a. uit Treub's herinneringen.2
Mogen wij ons gelukkig prijzen, dat wij in die dagen in het Ministerie dezen kalmen,
bekwamen en voortvarenden bewindsman hadden, zonder mannen als Van Aalst en
Kröller zou zijn taak bijna onuitvoerbaar geweest zijn. De ongeëvenaarde handigheid
van den eerste om oplossingen te vinden uit commercieele dilemma's, waarbij de
meerderheid der lieden gewoonlijk met de handen in het haar zit, en zijn eigenaardig
overredingstalent, gebaseerd op zijn gewoonlijk juist inzicht, zijn komische
voordracht, die zijn toehoorders in de meeste tragische oogenblikken deed lachen,
en zijn openhartig, soms brutaal optreden tegenover hooggeplaatsten, kwamen hem
in die dagen telkens te pas. Ik ken hem sedert de eerste dagen van mijn lidmaatschap
van de Vereeniging van handelsscholieren ‘Hou en Trouw’, wier eerste voorzitter
hij toen was (1887), ik ontmoette hem weer in 1898 als agent van de Nederlandsche
Handel-Maatschappij te Singapore, waar hij aan zijn maatschappij een eerste plaats
onder de banken bezorgd had, beval hem eenige jaren later sterk aan mijn vader als
candidaat voor het directeurschap aan, een aanbeveling welke niet zonder uitwerking
bleef, en werkte in de eerste jaren van zijn nieuwe betrekking veel met hem samen.
Met hem, Jonckheer, Carl Rehbock en Ferd. de Beaufort had ik een bridgeclub, waar
Van Aalst, ondanks de zwijgzaamheid die het spel medebrengt, de koste-

1

2

Al in augustus 1914 was op initiatief van de Koningin het Kon. Nationaal Steuncomité
opgericht, dat niet alleen leniging van de door de oorlog geschapen nood beoogde, maar ook
het op gang brengen en houden van onder de crisis lijdende bedrijven. De commissies die
uit dit laatste voortvloeiden, kwamen zo los te staan van het K.N.S., dat de band in 1915
geheel verbroken werd. Vgl. Nederland in den oorlogstijd (z.j.), p. 149, 150; Treub,
Oorlogstijd, p. 115 vlg.
Treub, Herinneringen, p. 292 vlg.
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lijkste verhalen opdischte.a Later, toen hij onder den invloed van Wilmink de hiervoor
beschreven achterbaksche poging tegen de zeggingschap van mijn maatschappij over
de West-Indische Mail in het werk gesteld had1, verkoelde mijn vriendschap voor
hem, en zijnerzijds heeft hij mij, geloof ik, nooit vergeven, dat ik mij niet aansloot
bij de vleierij welke hem meer en meer omgaf en in Januari 1915 culmineerde in de
belachelijke aanbieding van zijn eigen buste. Hij paarde zijn vindingrijkheid,
slagvaardigheid en patriotisme helaas aan een groote mate van ijdelheid, terwijl hij
het met de waarheid niet al te nauw nam. Hij wasb meer handig dan knap, de man
van het oogenblik meer dan van eenig stelsel, opportunist en belust op geld, dat hij
echter met royale hand uitgaf. Hij heeft in oorlogstijd ontzaglijke diensten aan den
lande verleend, hoewel, zooals ik zeide, de overgave van de Nederlandsche Overzee
Trustmaatschappij in Maart 1915 aan de Engelschen te betreuren is. Zij zou zich
allicht ten slotte toch in het onvermijdelijke geschikt moeten hebben, maar het is
zeer waarschijnlijk, dat de overhaaste inwilliging der Engelsche eischen sterk ertoe
bijgedragen heeft dat men ons van beide zijden meer en meer als ‘taillable et corvéable
à merci’ is gaan behandelen. Onze rol in den oorlog is, de verklaringen in het
Parlement van den Heer Cort van der Linden ten spijt2, een weinig waardige geweest.
Ons angstvallig vasthouden aan de neutraliteit had met meer manmoedigheid
vergezeld kunnen gaan en meer baat voor ons zelven kunnen bewerken.3 Zwitserland
is er op den huidigen dag economisch beter aan toe dan wij (de Zwitsersche industrie
mag o.a. zekere artikelen naar Duitschland leveren, ofschoon de grondstoffen

a
1
b
2

3

De rest van de zin onleesbaar weggeschrapt.
Vgl. hier p. 170 vlg.
Oorspronkelijk: ‘is’.
Bedoeld zijn de geruststellende verklaringen van 4 april 1916 na de onrust en crisis in onze
neutraliteitspolitiek die de voorafgaande dreiging van Duitse zijde had gewekt. Duitsland
had zich immers het recht van maatregelen voorbehouden, desnoods ten koste van de
Nederlandse neutraliteit, indien Britse troepen zouden landen op de linkeroever van de
Schelde en de Nederlandse maatregelen niet effectief zouden zijn. Achteraf bleek de Duitse
regering zich ‘vergist’ te hebben. Vgl. Alg. Gesch. der Ned., dl. XII (1958), p. 59.
Een feit is echter dat wij neutraal konden blijven bij de gratie van de grote mogendheden en
dat effectieve afweermiddelen ontbraken. Vgl. omtrent de gevaarlijke momenten, gevaarlijker
dan Heldring indertijd kon weten, De Jong, Neutraliteit, p. 257 vlg.
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haar via de ententelanden bereiken. Voor onze nijverheid heeft men dat voordeel
niet kunnen bedingen) en staat zoowel bij de geallieerden als bij de centralen in een
beter blaadje dan wij, of omdat het zich steeds zooveel mogelijk tegen de economische
tekortdoeningen van beide zijden scherp zette. Het moest ook toegeven, doch redde
meer.
In December 1915 maakte de zenuwaandoening welke mij, als gevolg van al te
vurigen arbeid en zorgen voor de gezondheid van mijn oudste kind sedert 1912
gekweld en reeds tweemaal gedwongen had een verlof van eenige maanden te nemen
(in den winter van 1913 te Pontresina en Meran, in 1914 weer te Pontresina) het
noodig, mijn zaken tijdelijk te verlaten en rust te zoeken. De positie onzer
Maatschappij was juist door een statutenwijziging tegen den door groote aankoopen
van aandeelen door Duitschers dreigenden invloed van die zijde beveiligd1, en de
vrachten waren intusschen zoodanig gestegen, dat mijn medewerking aan de
verkrijging van gunstige resultaten overbodig was geworden. Ik kon dus zonder
zorgen weg, vooral toen onze zeer bekwame adjunct-directeur Van Hasselt in Januari
tot mededirecteur benoemd was geworden.
Na een kuur te Laag-Soeren en een kort verblijf te De Bilt, begaf ik mij op 2 April
1916 naar Zwitserland, waar mijn kwaal zich eerst tot een uitgesproken neurasthenie
ontwikkelde, doch de, naar het schijnt, volledige genezing na een jaar toch Goddank!
bereikt is geworden, voornamelijk dank zij de adviezen van den eminenten psycholoog
en sympathieken mensch Dr. Bazzola te Celerina bij St. Moritz.2 Had ik hem slechts
eerder ontdekt! Het grootste deel van dat

1

2

In Oktober 1915 kwam de heer Alfred Hethey van de firma Erdmann & Hethey de directie
van de K.N.S.M. vertellen, dat zijn firma meer dan 1000 aandelen K.N.S.M. had gekocht,
zodat hij het billijk achtte op de hoogte gebracht te worden van de gang van zaken bij de
maatschappij, blijkbaar een poging tot verwerving van een commissarisplaats. Om te
voorkomen dat de K.N.S.M. in handen van buitenlandse belangen zou vallen, creëerde de
maatschappij daarom preferente aandelen met zeggenschap over statutenwijziging en droeg
zij ƒ 3.589.500 onuitgegeven aandelen K.N.S.M. over aan de opgerichte N.V. Nationaal
Bezit van aandelen K.N.S.M. Vgl. Knap, Koopvaart, p. 133.
Vgl. brief Heldring aan Van Walree, 7 aug. 1916 (in Collectie-Heldring): ‘Ik heb hier bij
toeval en erg laat een zeer bekwaam zenuwarts ontdekt, die psycho-analytisch te werk gaat
en de eerste in mijn ervaring is, die tracht zich in mijn, thans verdwijnende kwaal in te leven.’
- ‘Al de groote wetenschappelijke mannen behandelen hun patiënten zoo weinig individueel.’
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jaar bracht ik te St. Moritz door, waar de lucht, bergbestijgingen en, in den winter,
skitochten mij zeer veel goed deden. Vrouw en kinderen, van wie ik tot einde
September meestal gescheiden was, om de rust volledig te doen zijn, voegden zich
op dat oogenblik weer bij mij, en gedurende den daaropvolgenden wintera bewoonden
wij tezamen de Villa Viola te St. Moritz - ook tot groot voordeel van de gezondheid
der kinderen, waarvan de oudste, Jan, bijna 6 jaren oud, van zijn langdurige
darmkwaal herstelde.b
Onder betere auspiciën, wat eigen krachten en familieomstandigheden betreft, dan
ik lang kende, keer ik deze week naar het vaderland terug, waar mij een moeilijke
taak en sombere tijden wacht. Moge de oorlog spoedig beëindigd zijn - ik hoop het
van harte - dan toch zal hij zeer onrustige economische en sociale moeilijkheden na
zich sleepen.c
De verwachting, dat ik van mijn zenuwkwaal en de mij steeds kwellende slapeloosheid
verlost zou zijn, werd niet verwezenlijkt. Telkens had ik er weer mee te tobben en
nu in 1941 krabbel ik met moeite op van een hevige aandoening, welke zich in Juni
van het vorige jaar manifesteerde.d

a Oorspronkelijk: ‘dezen winter’.
b Oorspronkelijk: ‘hersteld schijnt te zijn’.
c Gewijzigd in: .... ‘keerden wij begin Mei 1917 naar het vaderland terug, waar mij een moeilijke
taak in sombere tijden wachtte’. - Hier eindigt cahier vijf, dat Heldring beëindigt met de
aantekening: ‘Ragaz, 9 April 1917.’
d Toegevoegd: deze alinea.
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2 Dagboek
[1917]
Hilversum, 13 Mei 1917.
Sedert 14 dagen in het land terug. Dank zij mijn koerierspas hebben wij geen last
van de Duitsche grenswachten ondervonden, integendeel te Cranenburg zeer beleefd
behandeld en voortgeholpen. De oppervlakkige indruk van twee dagen treinreis door
het hongerend Duitschland is niet ongunstig. Menschen waarvan het gebrek lijden
op het gezicht te zien is, vielen mij niet op. Stemming echter zeer gedrukt.
Hier in Nederland op 't oog weinig veranderd, maar de ‘wirtschaftliche’ toestand
zorgbarend. Inzonderheid het gebrek aan kolen is ernstig, veel erger dan in
Zwitserland. Volgens Van Aalst is Duitschland zeer ontstemd op ons wegens de
interneering van twee duikbooten, die in onze territoriale wateren verzeild zijn.1
Volgens hem moesten onze zee-officieren niet zoo snel ‘kip, ik heb je’ spelen. Deze
meening, ook door Van Panhuys (gezant te Bern), dien ik voor mijn vertrek uit
Zwitserland sprak, geuit, verwondert mij zeer van lieden die zeker niet pro-Duitsch
zijn. Aan de andere zijde geeft Engeland ons weinig of niets toe ter zake van het
vervoer over zee naar en van Nederland, daar het verlangt, dat wij bewapende
handelsschepen toelaten en de vaart tusschen Nederland en Engeland ondanks het
torpedeeringsgevaar dat wij ondervonden hebben, hervatten. Gelukkig heeft men
eindelijk Snouck Hurgronje naar Londen gezonden, die zeker meer bereiken kan dan
onze al te loslippige gezant.2 Dat hij in Londen reeds gedaan kreeg, dat de in Amerika
liggende schepen beladen naar Holland terug konden zonder een haven in

1
2

Duitsland had op 1 februari 1917 de onbeperkte duikbootoorlog afgekondigd.
Jhr. mr. R. de Marees van Swinderen.
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Engeland aan te doen en ballastschepen van hier naar Halifax kunnen vertrekken,
om in Amerika te laden, is van zijn geschiktheid een eerste bewijs. Hij is de eenige
knappe en tegelijk energieke en daarom voor de praktijk bruikbare man aan
Buitenlandsche Zaken. Het is te hopen, dat hij de geheele verhouding tot Engeland
weet beter te maken.

10 Juli 1917.
Snouck lang terug. Ik sprak hem onlangs. Had oogenschijnlijk veel bereikt. Wat
scheepvaart betreft, zouden de Engelschen bereid zijn de Nederlandsche schepen in
Engelsche havens buiten de gevaarlijke zone der Duitschers te onderzoeken, indien
wij zeker deel onzer tonnage ter beschikking der geallieerden in betrekkelijk
ongevaarlijke routes - b.v. van Amerika uit - stelden. In ons antwoord, door de
scheepvaartcommissie der Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij uitgewerkt,
stelden wij eenige tegencondities, van Minister Posthuma afkomstig, die den
Engelschen gezant1 verontwaardigd (heusche verontwaardiging?) hebben, aldus Van
Aalst in de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij, mij overgebriefd door Van
Hasselt. Sedert dien hebben de Engelschen echter roet in het eten geworpen, door
de vrije vaargeul in het Duitsche duikbootenoperatiegebied met mijnen af te sluiten,
waardoor onze scheepvaart weer komt stil te staan. Officieel is deze maatregel niet
tegen ons gericht, maar niemand twijfelt eraan, dat het wèl zoo is en Engeland nijdig
is wegens onzen voortgezetten uitvoer naar Duitschland. De Engelsche gezant heeft
daarover nog zeer onlangs tegenover Van Aalst gefulmineerd en bleek daarbij goed
op de hoogte te zijn van hangende verkoopen van vee naar Duitschland en de
financiering van het crediet daaraan verbonden. Aldus heeft de missie-Snouck weinig
uitgewerkt of Posthuma, Kröller c.s. moeten het bedorven hebben.
Minister Cort van der Linden, dien ik 7 dezer over een Academiekwestie2 opzocht,
bracht het gesprek op deze aangelegenheid en zei het te betreuren, dat er onder de
Engelschen in autoriteit klaarblijkelijk zoo weinig begrip van de situatie waarin
Nederland zich bevindt, bestaat. Door den aanvoer af te snijden, is het volgens den
heer Cort onvermijdelijk, dat er nog meer vee naar Duitschland gaat.

1
2

Sir Walter Beaupre Townley.
Heldring was lid van de Commissie van Toezicht der Rijksacademie van Beeldende Kunsten
te Amsterdam.
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‘Zij drijven ons in de armen van Duitschland,’ waren zijn woorden. Naar mijn
meening is het tijd dat een commissie van hoogstaande mannen uit handel, nijverheid
en landbouw naar Engeland afgevaardigd wordt om den stand van zaken hier bloot
te leggen en met kennis van zaken met de autoriteiten te onderhandelen. De diplomatie
is onbekwaam daartoe en de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij heeft geen
invloed meer. Eén ding is echter noodig: centralisatie van den export hier te lande,
anders helpen alle afspraken met Engeland niets. Zij worden toch ontdoken.
In begin Juni bezocht ik Minister Pleyte, die de Surinaamsche Bank1 den voet
wilde lichten en op grond van advies van Vissering de circulatie in Suriname aan
een nieuw op te richten cultuurbank wilde toevertrouwen - of nog liever aan een
grootere bankonderneming, die, behalve circulatie en cultuur in Suriname, de circulatie
op Curaçao ter hand zou moeten nemen.2 Achter deze denkbeelden zit de
Rotterdamsche Bank, doch ik heb zoowel aan Pleyte als aan Vissering duidelijk
gezegd, dat de West-Indische Mail, op wier krachtige steun men voortaan kon rekenen
voor verstandige en nuttige ondernemingen ten bate der West-Indische koloniën,
niet bij de pakken zou stil zitten, indien haar Nederlandsche concurrentie, waarvoor
in het kleine vrachtgebied dat de West vormt, geen plaats is, bedreigde. De naam
Goudriaan, verbonden aan het nooit gerijpte Rotterdamsche bacovenplan3 en thans
weer aan verdere West-Indi-
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Deze was opgericht in 1864 en in 1865 aan haar taak begonnen; zij had tot maart 1957 bij
uitsluiting het recht in Suriname als circulatiebank werkzaam te zijn. Thans handelsbank,
een affiliatie van de Algemene Bank Nederland. Vgl. o.a. Encycl. Ned. W.-Indië, p. 234 vlg.
De voorziening in het cultuurcrediet in Suriname is in deze jaren een onderwerp van veel
discussie; de hele kwestie van het bankwezen in Suriname en op Curaçao was actueel
geworden door het plan van de Royal Bank of Canada een kantoor op Curaçao te stichten
(1915). De Nederlandse Bank en de Surinaamse Bank werden om advies gevraagd; zij raadden
de regering af de Royal Bank vergunning te geven, nu de perspectieven voor Curaçao gunstiger
leken (opening Panamakanaal, vestiging Bataafsche Petroleum Mij.). De Surinaamse Bank
overwoog de oprichting van een filiaal te Willemstad en de overneming van de Curaçaose
Bank. Vgl. Van Ettinger, Bankwezen; Fabius, Bankwezen, p. 49 vlg.
Bacove is de naam voor verschillende bananensoorten, waarvan de vruchten rauw gegeten
kunnen worden. De gouvernementsbacovencultuur in Suriname begon in 1906; de afzet werd
verzorgd door de United Fruit Company; de plantages maakten echter in 1911 als gevolg
van plantenziekte een crisis door, waarop de Ned. regering tot liquidatie besloot; de U.F.C.
viel hiermee tevens uit. De cultuur werd nog met een andere variëteit op particuliere basis
voortgezet, maar ging snel achteruit. In 1913 is nog van Amsterdamse en Rotterdamse zijde
gepoogd de verscheping van bacoven te continueren. De Kon. West-Indische Maildienst te
Amsterdam was echter niet bereid zich met de cultuur of de verkoop in te laten, zodat de
onderhandelingen op niets uitliepen; van Rotterdamse zijde waren het de firma Van Nievelt,
Goudriaan & Co. en de firma Wambersie en Zoon die met verdergaande plannen kwamen,
op voorwaarden echter die de planters te bezwaarlijk achtten, waarmee de plannen van de
baan waren (1914). Door de wereldoorlog bleef de zaak verder rusten. Vgl. Huffnagel,
Bacovencontracten, p. 269 vlg.; Rutgers, Bacovencultuur, p. 11, 12.
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sche plannen, klinkt daarbij verdacht. Ik noemde daarbij de geheele bacovencultuur
voor Suriname een waan, wat zij ook is.1 Pleyte scheen mij veel meer tot Rotterdam
over te hellen2, doch werd eenige dagen later op een vergadering, waartoe hij
verschillende belanghebbenden (-stellenden), Van Aalst, Muller3 (Nederlandsche
Handel-Maatschappij), Schoch (Surinaamsche Bank), Van Hasselt (Koninklijke
West-Indische Maildienst), Fabius (Rotterdamsche Bank), Goudriaan en Sibinga
Mulder4, opriep, omver gepraat, toen de laatste hem aan het verstand bracht, dat de
cultuurbankkwestie in Suriname geen verder uitstel gedoogde en hij (Pleyte) tegenover
de kolonie verplicht was het plan der Surinaamsche Bank, waarvoor het geld gevonden
was (5 ton, waarvan 2 ton te nemen door de Surinaamsche Bank en 1 door de
Nederlandsche Handel-Maatschappij, Koninklijke West-Indische Maildienst en
Rotterdamsche Bank ieder), niet weer op de lange baan te schuiven. Pleyte boog zich
voor dezen dreigenden vinger van een kamerlid en telegrafeerde eenige dagen later
naar Suriname in den gewenschten geest. Het octrooi der Suri-
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Tot produktie van enig belang is het nooit meer gekomen. Vgl. Van Traa, Suriname, p. 80
vlg.
De minister voelde er veel voor de Ned. Bank uit te nodigen zich met de uitgifte van
bankpapier te belasten en in Willemstad de stichting van een krachtige bank te bevorderen,
die aan de behoeften van handel, scheepvaart, landbouw etc. zou voldoen, al dan niet dezelfde
als in Suriname. Gedacht werd aan de Ned. Handel-Mij. en de Rotterdamsche Bankver. Vgl.
Van Ettinger, Bankwezen, p. 464.
Abram Muller.
Sibinga Mulder had voor de K.W.I.M. in 1913 een onderzoek ingesteld naar de bacovencultuur
in Midden-Amerika en Suriname. Vgl. Van Traa, Suriname, p. 79.
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naamsche Bank zal te zelfder tijd voor 10 jaar verlengd worden.1
Mij vertelde Pleyte van zijn plannen met St. Martin, waarvan hij, nu St. Thomas
Amerikaansch geworden is2, een groote overladingshaven wil maken. Ik wees hem
erop, dat hij dan waarschijnlijk alleen voor de Hamburg-Amerikalijn, die vóór den
oorlog groote belangen op St. Thomas had, zou werken, daar de Nederlandsche
scheepvaart geen belang bij St. Martin had. Of de onderneming in Amerika en
Engeland een aangenamen indruk zou maken, zeide ik hem te betwijfelen.3
Later vernam ik, dat Van Aalst en Colijn Londen voor de groote plannen van den
kleinen Pleyte gewaarschuwd hebben.
De kwestie der Curaçaosche circulatie is aan een commissie bestaande uit Patijn,
Fabius en Schoch, voor advies overgegeven. Het is te hopen, dat de onhandige en
verwaande Schoch de kansen der Surinaamsche Bank of wie in Amsterdam die zaak
ter hand nemen moge, niet bederven zal.4
Van Walree gaf mij kort na mijn terugkomst zijn voornemen te kennen, als directeur
Nederlandsche Handel-Maatschappij tegen einde '17 af te treden. Van Aalst is te
zenuwachtig en te weinig van één lijn voor hem, daarbij veel afwezig en in den korten
tijd die hem op kantoor rest, ongeschikt voor kalme bespreking. Walree zegt zijn
gezondheid te lief te hebben, om dezen toestand nog veel langer mee te maken.
Van Aalst klaagt daarentegen over Walree's slecht humeur en zeide mij, dat één
van beiden er wel uit zou gaan (waarschijnlijk om te
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In 1918 werden gesticht: 1. de West-Indische Cultuurbank, nl. door de Surinaamsche Bank,
de K.W.I.M., de Ned. Handel-Mij. en de Rotterd. Bankvereeniging; 2. de Hollandsche Bank
voor West-Indië, nl. door de Ned. Handel-Mij., de K.W.I.M., de K.N.S.M., de Rotterd.
Bankvereeniging en de Surinaamsche Bank. Vgl. Van Ettinger, Bankwezen, p. 468, 469.
Het octrooi van de Surinaamsche Bank, in het Kon. Besluit van 2 juli 1918, nr. 2.
In 1917 werd St. Thomas te zamen met St. John en St. Croix, door Denemarken aan de V.S.
verkocht.
Vgl. voor een nadere verheldering van deze kwestie hier p. 211 en 232.
Dit is niet gebeurd. Vgl. noot 2, p. 207. Van Ettinger, Bankwezen, p. 522 vlg. en voor het
vervolg van het probleem der Curaçaosche circulatie Van Ettinger, Eeuwfeest Cur. Bank, in
Econ.-Statistische Berichten (1928), p. 96, 97.
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weten te komen of ik iets wist). De waarheid ligt in het midden, maar dichter bij Van
Walree dan bij Van Aalst, die inderdaad, ondanks alle handigheid en energie, al te
geagiteerd schijnt te worden. Mij is hij niet meer erg sympathiek wegens zijn drieste
liegen.

19 Juli 1917.
Met den heer H.D. Pierson, sedert het overlijden van Jérôme eenig firmant bij Heldring
& Pierson, had ik veelvuldig aanraking, waarbij hij mij zijn nood over de moeilijkheid
een geschikten opvolger te vinden klaagde. Anderzijds hoorde ik van verschillende
zijden (o.a. door Thurkow, een zijner voornaamste klanten) ontevredenheid over de
behandeling van zaken door de firma, waarin Jérôme door zijn persoonlijke
aantrekkelijkheid een groote rol speelde, uitspreken. Het aangekondigd vertrek van
de twee procuratiehouders, oud-gedienden, maakt de vooruitzichten niet beter. Ik
heb daarom het mijn plicht als toeziend voogd over de kinderen van Jérôme geacht,
Pierson mededeeling van hetgeen mij ter oore gekomen was, te doen en hem in
overweging te geven John1 in zijn zaak - zij het voorlopig als procuratiehouder - op
te nemen. Il n'y a que la vérité qui blesse. Pierson nam het kwalijk en zijn zoon2, in
de wandeling algemeen als een aap beschouwd, vond het noodig, mij nog eenige
onbetamelijke woorden toe te voegen. Daar ik uit piëteit voor Jérôme niet met
Heldring & Pierson breken kan (de zaken van Meta3 en haar kinderen behandel ik
met hen) is mij deze houding zeer onaangenaam. Intusschen heeft John, niets van
mijn stap bij Pierson wetende, Van Aalst voorgesteld, dat de Nederlandsche
Handel-Maatschappij Heldring & Pierson zou overnemen, waarop zoowel Van Aalst
als van Walree ingingen. Van Aalst liet mij door John verzoeken de tusschenpersoon
tusschen de Nederlandsche Handel-Maatschappij en Pierson te zijn, waarvoor ik,
zoo kort na het gebeurde, bedanken moest. Daarop is Van Walree er heen getogen
en werd welwillend, doch weifelachtig ontvangen. Pierson beloofde het voorstel, dat
in zeer algemeene termen gedaan werd, te overwegen. Als het plan tot stand komt,
zou John aan de uitvoering op de een of andere wijze verbonden worden. Het
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Heldrings jongere broer Johann Gottlieb, afgekort John (1887-1956); of (minder
waarschijnlijk, maar niet onmogelijk) John van der Waarden, een goede vriend, die ervaring
in het effectenvak bezat.
Nicolaas Gerard Pierson, geb. 1889.
Margaretha Wilhelmina Heldring-van den Wall Bake.
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is te hopen, dat het zoover komt, zoowel voor John als voor Heldring en Pierson,
wier zaak anders zeker achteruitgaat.
De West-Indische Mail heeft aan het Departement van Koloniën een
reorganisatieplan betreffende den dienst van Nederland op West-Indië en een
interkoloniale verbinding voorgelegd. De voornaamste punten daarin zijn: Suriname
uitgeschakeld van de directe maillijnverbinding, die direct naar Trinidad gaat en daar
aansluiting vindt op den dienst eener op te richten West-Indische
paketvaartmaatschappij, 1e langs de Kleine Antillen, waaronder de Nederlandsche
Bovenwindsche eilanden, naar San Domingo en Curaçao, 2e naar Paramaribo en
Cayenne. Voorts zou de dienst der koloniale vaartuigen in Suriname van de Regeering
overgenomen worden.1 Het plan vindt aanvankelijk veel instemming bij Koloniën,
doch het blijkt, dat men het St. Martin-plan nog niet losgelaten heeft en aan Van
Hasselt werd zelfs in vertrouwen door Rollin Couquerque gezegd, dat de consul te
Hamburg (Flaes) de Duitsche lijn erover gepolst en vol geestdrift gevonden had. De
listelingen van ‘Koloniën’ willen echter een Nederlandsche maatschappij ervoor
spannen en het bed voor de Hamburg-Amerika-lijn laten spreiden. Van Hasselt heeft
duidelijk verklaard, dat de Koninklijke West-Indische Maildienst er niet aan dacht,
zich aldus te laten gebruiken.
In het Handelsblad staat vanochtend, dat de Engelschen de vaargeul toch open laten.2
Er was onder reederskringen allerwege ergernis, dat terwijl Engeland na zijn officiëele
aankondiging van de sluiting der geul bericht had, dat de maatregel nog niet dadelijk
van kracht was en men definitief zou berichten, wanneer de mijnen gelegd zouden
worden, onze Regeering den Nederlandschen schepen uitvaartvergunning weigerde,
zonder opgaaf van redenen. Van onze vloot alleen liggen 25 schepen in onze havens
te wachten. Sedert de reeders onder de Schepenvorderingscommissie en de Commissie
voor de uitvaart staan3, wordt met de scheepsruimte omgesprongen alsof er
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Vgl. Menkman, De West, p. 274.
Van 27 juli-23 november 1917 bleef de vaargeul open. Vgl. Van Manen, de Ned. Overz.
Trustm. dl. IV, p. 94.
De Schepenvorderingswet (aangenomen 10 februari 1917, Staatsblad 211, bijlage 458)
beoogde de wettelijke beschikking over scheepsruimte te verkrijgen tot aanvoer van goederen,
gekocht door de regering ten behoeve der Ned. bevolking. Vgl. Van Manen, De Ned. Overz.
Trustmij., dl. III, p. 4, 5 vlg, dl. IV, p. 7, 123. De problemen van de scheepvaart in de tweede
helft van 1917 hingen niet alleen samen met de belemmeringen door de geassocieerde
mogendheden, maar ook met het gebrek aan samenwerking van de Ned. instanties. Van
Manen gewaagt van een ‘chaos' van tegenstrijdigheden’ (dl. IV, p. 123).
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geen nood in het land en geen gebrek aan schepen bestaat. Terwijl de reeders er in
den gewonen doen wel voor zorgen, dat hun booten niet blijven liggen, heeft het
werken der Commissie het gevolg, dat het liggen schering en inslag is geworden,
terwijl o.a. aan de eischen van Indië geen aandacht wordt geschonken. Posthuma
kan of wil er niets aan doen, Cort, bij wien de ‘Nederland’1 met Van Eeghen2 en
Voûte3 op audiëntie is geweest, evenmin. Hij schijnt over dat bezoek niet eens in den
Ministerraad gesproken te hebben, terwijl toch tot in het najaar geen afvaart van
Indië naar Nederland kan plaats hebben, waaruit de ernstigste gevolgen voor Indië
kunnen voortvloeien, vooral indien het zoover komt, dat bij de thans op verscheping
wachtende oogsten de volgende oogst komt, ongeacht nog de gevolgen van een
inkrimping der aanplantingen van de éénjarige gewassen, zooals tabak.
Ontevredenheid en onlusten onder de toch reeds door allerlei invloeden bewerkte
bevolking zou daaronder het ernstigste zijn, nu de communicatie met het moederland
zoo goed als afgesneden is. Indien dan Japan maar niet onze zaakwaarnemer wordt.

27 Augustus 1917.
Eindelijk is dan besloten om van de Indische stoomvaartmaatschappijen twee
passagiersschepen voor de heen- en terugreis naar Indië te requireeren. Het is
hoognoodig en niet voldoende om de producten weg te krijgen. Suiker, die voor
zoover zij niet door Engelsch-Indië, Oost-Azië en Noord-Amerika genomen wordt,
zeker in Engeland noodig zal zijn, moet maar aan Engelsche schepen ten vervoer
overgelaten worden, en tal van artikelen hebben door de tijdige opening der
Java-Pacific lijn naar San Francisco en van de Java-New-York lijn een afzet in de
Verenigde Staten gevonden, welke vroeger niet bestond of zeer beperkt was, doch
tabak, de meeste koffiesoorten en kinabast, zoomede thee moeten hun uitweg naar
Nederland vinden.
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De Stoomvaartmaatschappij ‘Nederland’ te Amsterdam.
Henri Louis van Eeghen.
Marie Paul Voûte.
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De Engelschen hebben hun nieuw mijnenveld in de Noordzee gelegd en daarmede
een zeer nauwe vaargeul tusschen dat en het gevaarlijke gebied der Duitschers
opengelaten. Aan verschillende van onze schepen, die uit Zweden hout moesten
halen, heeft de Regeering vergunning gegeven naar hun bestemming te vertrekken
en ook de ‘Billiton’ is via New York naar Nederlandsch-Indië vertrokken om de
Commissie1 (Van Eelde, Van Oordt en Van Vollenhoven met Van der Wilden2 en
John3 als secretarissen) naar de Vereenigde Staten te brengen. Men verwacht niet
veel van haar succes, want Amerika redeneert ten aanzien van zijn leveranties aan
de neutralen: eerst wij, dan de bondgenooten en eindelijk zij. Bovendien moet het
oogstoverschot gering zijn en verdenkt men ons aan de overzijde van te groote
leveringen van vee, aardappelen enz. aan Duitschland. Toch is het goed, dat de
Regeering tot uitzending der Commissie besloten heeft. Intusschen worden al onze
booten die in Amerika liggen om graan of andere artikelen te laden of reeds geladen
hebben, sedert 2 maanden aangehouden (door de Amerikaansche regeering).
De regeling met Engeland betreffende onze vaart en onze deelneming aan de
transporten voor geallieerde rekening is nog steeds niet getroffen. Zij hokt o.a. op
den eisch van Engeland, dat wij 5 schepen voor de Anglo-French coaltrade zullen
geven, boven en behalve de tonnage welke onze reeders reeds ten behoeve van de
vaart tusschen Amerika en andere, neutrale landen willen afstaan. Eindelijk heeft de
Engelsche Regeering geweigerd de lading voor de ‘Zeelandia’, die te Buenos Aires
ligt, gereed om via New York naar Europa terug te keeren, goed te keuren.4 Dit heeft
aan de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij, moe van de Engelsche willekeur,
aanleiding gegeven, in het einde van Juli de relaties met de Engelsche legatie stop
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De door de N.O.T. zeer gewenste regeringscommissie, die zowel de Amerikaanse regering
als de overige lichamen, maar vooral de openbare mening, al de inlichtingen zou verschaffen,
die nodig waren om de toestand in Nederland te leren kennen en de aanvoeren te verzekeren.
Voorts zou de moeilijke en onaangename zaak van het angarie-recht, het requireren der
Nederlandse schepen in oorlogstijd, ter sprake komen. De heer Van Vollenhoven had de
leiding. Vgl. Van Manen, De Ned. Overz. Trustmij., dl. IV, p. 100; Ritter, De donkere poort,
II, p. 245. Oppenheimer, Stranger, p. 303.
Mogelijk A.C. van der Wilde.
J.G. Heldring, de jongere broer van Heldring.
De Britse regering wilde eerst de afloop afwachten van twee ‘buitengewoon ernstige zaken’.
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te zetten.1 Na eenige particuliere correspondentie tusschen Van Aalst en Sir Francis
Oppenheimer, waaruit blijkt dat de Engelsche regeering aldus (doch in strijd met de
door haar jegens de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij aangegane
verplichtingen) handelde, omdat zij onze Regeering beschuldigt van schending van
verschillende overeenkomsten terzake van de levering van aardappelen, glycerine
en andere artikelen, zijn de betrekkingen weliswaar weer aangeknoopt, doch
overeenstemming is nog niet bereikt. O.a. verlangen de Engelschen, dat de
Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij de verantwoordelijkheid voor het nakomen
door onze Regeering van aangegane overeenkomsten ter zake van de leveringen aan
de oorlogvoerenden op zich neemt. Zeer bezwaarlijk natuurlijk. Overigens ontkent
Engeland ten sterkste debet te zijn aan de houding van Amerika ten opzichte van
leveringen aan ons. Het beweert echter tevens niets te kunnen doen om die leveringen
te bevorderen. Lord Robert Cecil heeft aan Van Swinderen (blijkens diens brief aan
Buitenlandsche Zaken) de Amerikaansche regeering beschreven als ‘the most
autocratic government in the world’.
Dat Engeland overigens eenigen grond van klagen over onze Regeering heeft - al
zijn zijn eischen onmatig en onbillijk - acht ik geenszins uitgesloten. Er heerscht een
zoodanige anti-Engelsche stemming bij Posthuma en zijn verschillende comité's voor
den export (landbouw en andere) en in alles speelt Kröller een zóó overwegende rol
en daarbij bestaat er zóó weinig samenwerking om van Duitschland zooveel mogelijk
te krijgen in ruil tegen hetgeen wij geven - als ieder maar zooveel mogelijk winst op
zijn eigen exporten maakt - dat er ontegenzeggelijk een en ander geschiedt dat niet
in den geest der afspraken met Engeland is.
Van Walree heeft voor ongeveer 4 weken aan Van Aalst en Muller2 zijn wensch
te kennen gegeven met het einde van het jaar zijn ontslag bij de Nederlandsche
Handel-Maatschappij te nemen. Zijn gronden zijn de moeilijke samenwerking met
Van Aalst en zijn afkeuring van het beleid van Knottenbelt3, den agent te Rotterdam,
die volgens hem de Nederlandsche Handel-Maatschappij vol stopt met tweede-rangs
clientèle en minder. Hij verklaarde zich grootelijks op-
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Vgl. de beschrijving van een en ander bij Oppenheimer, Stranger, p. 295 vlg. (onder de titel
‘N.O.T. Revolt’).
Abram Muller.
Niet mr. H.J. Knottenbelt, maar H.J. Knottenbelt Azn.
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gelucht nu de kogel door de kerk is. Besprekingen met Cremer (Commissaris der
Koningin) hebben sedertdien plaats gehad en Van Walree zeide mij, dat tot benoeming
van 3 nieuwe directeuren besloten was. Het gevaar is groot, dat het satellieten van
Van Aalst zullen zijn. Noodig zijn in elk geval een prima bankier en een prima
cultuurman.
Wij (directie der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij) zijn het
erover eens geworden, dat wij Valstar1, den man achter de schermen bij de
Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij, om wien de geheel interne Nederlandsche
Overzee Trustmaatschappij draait, als 5de directeur moeten hebben.2 Hij is eerst 32
jaar oud, maar heeft bewezen een buitengewoon bekwaam en zelfstandig man te zijn.
Hij maakt op mij een zeer gunstigen indruk, het type van den degelijken, knappen,
voortvarenden man uit den middenstand. Hij schijnt zeer begeerig naar de betrekking,
ofschoon Van Aalst gezinspeeld heeft op een ‘chic’ baantje, dat hij hem zou kunnen
aanbieden, en Roelvink hem aangeraden heeft niets minder dan een directeurschap
der Nederlandsche Handel-Maatschappij aan te nemen. Van Aalst, altijd vol
listigheden, heeft hem die betrekking echter niet aangeboden en Valstar zou haar
niet willen aannemen, omdat hij zich van de samenwerking met Van Aalst weinig
goeds voorstelt. Ook wil hij niet bij Kröller terugkomen, bij wien hij zijn loopbaan
tot voor den oorlog afgelegd heeft, omdat volgens hem (het is een bevestiging van
hetgeen Jérôme3 mij indertijd mededeelde) Kröller's vrouw, als beheerend vennoot
der firma Wm. H. Müller & Co., een te grooten en funesten invloed op de aanstelling
van personen uitoefent.4
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S.M.D. Valstar. Vgl. Oppenheimer, Stranger, p. 293, alwaar hij ‘most willing, intelligent
and energetic’ wordt genoemd, en p. 358, waar hij in 1918 blijkt te zijn voorgedragen voor
de Engelse orde van Knight Commander of the most excellent Order of the British Empire.
De overige vier directeuren waren Paul den Tex, Heldring zelf, J.J. Verhoeff en J. van Hasselt.
De in 1916 overleden halfbroer van Heldring, in leven lid van Heldring & Pierson, bankiers
in Den Haag.
Mevrouw H. Kröller-Müller, die de eminente schilderijenverzameling bijeenbracht, bezat
eveneens een kantoor in het hoofdgebouw der c.v. Wm. H. Müller & Co. Wanneer A.G.
Kröller zich vanuit zijn vertrek daarheen begaf, placht hij te zeggen: ‘Nu gaan we van de
credit- naar de debetzijde’. Vgl. Cocheret, Kröller, p. 35.
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Van Walree zeide mij, dat Valstar inderdaad in de directiebesprekingen bij de
Nederlandsche Handel-Maatschappij, een der voornaamste candidaten was, maar
dat Van Aalst de kwestie van (Van Walree's) opvolging nauwelijks verder besproken
had. Hij behandelt die zaak even luchtig als alle andere. Ik denk, dat hij weinig
ingenomen zal zijn met onze afspraak met Valstar, waarvan wij hem nog geen
mededeeling hebben kunnen doen, daar hij voortdurend in touw is met de Duitschers.
De onderhandelingen met dezen staan op het punt van slagen. Wij krijgen kolen
en zoogenaamd ook staal, doch daar aan de levering van het staal voor den
scheepsbouw zeer bezwarende condities gesteld worden, wat betreft het gebruik der
schepen, zal daarvan wel niet veel inkomen. De Duitschers krijgen 14 millioen gulden
crediet per maand, bedenkelijk veel, maar onder pressie van Cort van der Linden,
die oproer vreest als weldra de gasfabrieken moeten stilstaan, is men van onzen kant
toeschietelijk geweest. De Regeering is weer eens in bekwaamheid tot onderhandeling
te kort geschoten, want indien zij tijdig maatregelen genomen had om de kolen van
Engeland te laten komen, welke dit land ons aangeboden heeft (100.000 ton), zouden
wij niet zóó in de nood zitten.1

10 October 1917.
Heden een onderhoud gehad met Van Aalst in presentie van Van Hasselt.2 Wij zochten
zijn medewerking als commissaris van de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij en als president van de Nederlandsche Overzee
Trustmaatschappij voor de benoeming van Valstar, dien wij gaarne met 1 Januari
zagen optreden. Het was klaarblijkelijk een onwelkome verrassing, welke wij hem
mededeelden. Hij beweerde, dat Valstar niet vrij was op grond van een gesprek dat
hij onlangs met hem gevoerd had en waarin hij - Van Aalst - gezinspeeld had op de
betrekking van agent der Nederland-

1

2

Vgl. Van Manen, De Ned. Overz. Trustmij., dl. IV, p. 138 en 183 vlg. Het crediet bedroeg
ƒ 11¼ miljoen per maand. Vgl. het protocol van deze overeenkomst van 6 oktober 1917 in
Overzicht rijkscommissie voor distr. ijzer en staal, dl. I, p. 29. De Nederlandse onderhandelaars
waren C.J.K. van Aalst, A.J.M.A. ridder van der Does de Bije, mr. J.C.A. Everwijn, mr. dr.
W.F.J. Frowein, jhr. mr. A.W. Snouck Hurgronje, A.G. Kröller en mr. L.J.A. Trip.
J. van Hasselt, de K.N.S.M.-directeur.
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sche Handel-Maatschappij te Rotterdam, na den oorlog te aanvaarden, en hem den
raad gegeven had niet naar betrekkingen om te zien, omdat hij die na zijn prestaties
bij de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij zeker te kust en te keur zou kunnen
krijgen. Valstar zou zijn wensch te kennen gegeven hebben onder hem te werken,
mits er niemand tusschen hen geschoven werd en zich bij die bemantelde toezegging
van Van Aalst neergelegd hebben. Wij antwoordden daarop, dat wij van Valstar de
positieve mededeeling ontvangen hadden, dat hij geheel vrij was tegenover Van Aalst
en ieder ander (Valstar had ons nog meer gezegd, maar we lieten het aan Valstar
over dit verder met Van Aalst uit te vechten) en dat wij er niet aan gedacht zouden
hebben hem van de Nederlandsche Handel-Maatschappij af te troggelen. Wat zijn
vertrek van de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij betreft, deze en hij
persoonlijk kon hem niet missen zoolang de Nederlandsche Overzee
Trustmaatschappij niet geliquideerd werd, want niemand had de zaken van de
Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij zoo in zijn hoofd als Valstar en hij zou
in Van der Goes1, zijn vermoedelijken opvolger, niet denzelfden steun hebben.
Bovendien was het te verwachten, dat er veel critiek op het weghalen van Valstar
door een der met de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij gelieerde
stoombootmaatschappijen uitgeoefend zou worden. Ik zeide daarop, dat, indien er
van de zijde van de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij of haar president,
aan wien de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij veel te danken
heeft, bezwaar tegen den tusschentijdschen afstand van Valstar gemaakt werd, wij
dit verlangen onmiddellijk terugtrokken, daar wij er voor alles prijs op stelden de
Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij geen overlast te bezorgen. (Ik heb sterk
den indruk, dat Van Aalst de grens zijner krachten bijna bereikt heeft, en zou hem
niet gaarne in deze tijden een steun ontnemen.) Van Hasselt was het daarmede eens,
ofschoon hij, die de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij even goed als Van
Aalst kent, meende dat de vervanging van Valstar, nu de zaken der Nederlandsche
Overzee Trustmaatschappij steeds minder te beteekenen hebben, best doenlijk was.
Tegen de critiek van buiten af zagen wij niet op, daar zij ongegrond zou zijn. Valstar
zou zeker een groote kennis van personen en

1

G.W. van der Goes, procuratiehouder van de firma Ruys & Co., trad in januari 1915 in dienst
der N.O.T., nam een deel van de correspondentie voor zijn rekening en voerde, waar mogelijk,
besprekingen.
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zaken medebrengen, maar aangaande andere Nederlandsche
stoomvaartmaatschappijen geen welke wij niet reeds bezaten of waarmede deze
geschaad zouden zijn. Zeer ontstemd was Van Aalst toen wij hem mededeelden, dat
Valstar en wij ons verplicht gerekend hadden van onze besprekingen Kröller in kennis
te stellen. Achter zijn rug om - incorrect vond hij het, doch we brachten hem ten
slotte aan het verstand, dat hij te ver ging en hij gaf toe, dat indien de indruk van
Valstar omtrent zijn gesprek met hem werkelijk zóó zeer verschilde van de zijne, er
voor zijn houding wat te zeggen zou zijn. We scheidden ten slotte als goede vrienden,
hoewel we begrepen hem Valstar door den neus geboord te hebben. Zijn eigen schuld
- Van Hasselt is nu van meening, dat het gesprek van Roelvink met Valstar ook door
Van Aalst ingegeven is, die hem zelf niet over het directeurschap wilde spreken. Dat
zou nog een (mislukte) slimheid zijn.

11 October 1917.
Valstar heeft gisteren Van Aalst nog gesproken en aan Van Hasselt verslag van zijn
onderhoud gedaan. Van Aalst heeft hem laten uitspreken en hem gezegd, dat hij te
vlug gehandeld had. Had hij Van Aalst nog eens raad gevraagd, dan zou hij (Valstar)
allicht aanleiding gehad hebben anders te beslissen. Wat de betrekking bij de
Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij betrof, zoo meende Van Aalst dat het
bezwaarlijk ging, een toekomstigen directeur van de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij te belasten met de leiding aldaar, waarbij hij vergat, dat
hij na het vertrek van Van Vollenhoven van de Nederlandsche Overzee
Trustmaatschappij aan Van Hasselt dezelfde functies aangeboden heeft als die welke
Valstar thans bekleedt. 't Was trouwens een onzinnig praatje, geheel in tegenstelling
met de opvatting welke hij eenige uren tevoren aan ons omtrent de noodzakelijkheid
van Valstar's aanblijven bij de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij verkondigd
had. Valstar verklaarde zich natuurlijk dadelijk bereid, zijn ontslag bij de
Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij te nemen, indien zulks door het Bestuur
gewenscht werd. Voorts wees hij erop, dat hij na een zoo schitterend aanbod als dat
van de directie der Koninklijke Nederlandsche-Stoomboot Maatschappij ontvangen
te hebben en volkomen vrij zijnde, een ezel geweest zou zijn, indien hij het afgeslagen
had en incorrect, indien hij - gegeven zijn vroegere bespreking met Van Aalst - het
uitgespeeld had tegenover dezen om te trachten een nog betere aanbie-
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ding van hem te bekomen. De betrekking van directeur der Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij - dit gaf Van Aalst toe - was een mooie, maar tevens
waarschuwde hij Valstar tegen de moeilijkheden van persoonlijken aard, welke hem
te wachten stonden. Uit hetgeen Van Hasselt ons aangaande het verslag van Valstar
mededeelde, leid ik af, dat hij inzonderheid mij als lastig, misschien wel erger,
afschilderde. Interessant was het te hooren, dat Kröller aan Valstar als zijn opinie
zeide, dat de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij de best
georganiseerde stoomvaartmaatschappij in Nederland is. Vleiend - en waar, geloof
ik.

17 October 1917.
In de vergadering van de Uitvoerende Commissie is gisteren beslist, dat Valstar niet
aan de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij gemist kan worden, doch dat tegen
de vereeniging van zijn nieuwe betrekking met die aan de Nederlandsche Overzee
Trustmaatschappij geen enkel bezwaar bestaat. Van Aalst heeft de zaak ‘zakelijk’
behandeld en geen invloed in de een of andere richting uitgeoefend. Op ten Noort,
Roelvink en Hintzen zijn het er allen over eens, dat wij een uitstekende keus gedaan
hebben, en de laatste heeft in de vergadering aan Van Aalst gezegd: ‘Nu behoorde
de Handel-Maatschappij even goed ingespannen te zijn,’ waarop Van Aalst
antwoordde: ‘Ja, maar wij mikken te hoog, wij willen niets dan Hintzens hebben.’
Van Hasselt1 vertelde ons voorts, dat Van Aalst bij den Engelschen gezant2 geweest
was, die terdege uitgevaren was tegen de Nederlandsche Regeering, en speciaal tegen
Loudon3, over de houding in de kwestie van het grint- en zandvervoer door Nederland
van Duitschland naar België, volgens Engeland ten behoeve van militaire werken,
volgens Duitschland voor de verbetering van verkeerswegen. In het bijzonder steekt
het de Engelschen, dat onze Regeering heeft toegestaan, dat met het oog op mogelijke
ijsbezetting der rivieren, een grootere hoeveelheid in dit jaar vervoerd zou worden.
Dit is dan

1
2
3

J. van Hasselt, de K.N.S.M.-directeur.
Sir Walter Beaupre Townley. Vgl. hieronder.
De minister van buitenlandse zaken, van wie gezegd werd dat zijn hardnekkigheid in de
onderhavige kwestie hem verantwoordelijk maakte voor het verlies van meer Britse levens
dan ooit de activiteiten van enig ander Nederlander. Vgl. Oppenheimer, Stranger, p. 294.
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ook een groote flater, en daar niemand twijfelt of de Duitschers gebruiken het
materiaal inderdaad voor de loopgraven, is de positie ernstig. Sir Walter Townley
zeide, dat de brief waarin hij Lord Robert Cecil1 zou raden de onmiddellijke
stopzetting van het vervoer te eischen, gereed lag en dat hij bij weigering zou
vertrekken, hetgeen oorlog zou beteekenen. Van Aalst bracht dit aan Loudon over
(wat waarschijnlijk de bedoeling van den Gezant was), die er hevig van schrok of
deed alsof. Zeker is het, dat we er leelijk tusschen zitten. Intusschen is het geheele
telegramverkeer met en via Engeland sedert 14 dagen gestaakt. We zullen wel
eindigen met aan de Geallieerden toe te geven, hetgeen ons last met Duitschland zou
veroorzaken, dat dit vervoer noode kan missen.2

26 November 1917.
Ik vernam eergisteren van Van Hasselt, die het via Van Aalst van Treub had, dat
Aug. Philips tot gezant te Washington benoemd zal worden.3 Een uitstekend
denkbeeld. Aan wien de eer ervan toekomt, benieuwt mij. Waarschijnlijk niet van
den weinig oorspronkelijken Loudon. Merkwaardigerwijze had ik vóór 10 dagen een
gesprek met Philips over Loudon, met wien hij in Leiden gestudeerd heeft. Philips
noemde hem affabel, fatsoenlijk en niet onkundig, maar slap. Ik zeide, dat hij naar
mijn indruk er geen eigen meening op na hield en voornamelijk door twee zijner
ambtenaren geleid werd, Snouck4 en Van Heeckeren, waarvan de laatste een
theoretisch jurist is en zeer pro-Duitsch. Hij is de man die het grintvervoer naar België
op staatsrechtelijke gronden meende te moeten toestaan, ofschoon Loudon zelf,
volgens het zeggen van den Engelschen gezant aan Van

1
2

3
4

Lord Robert Cecil, de minister van blokkade.
Vgl. over de kwestie van het zand- en grintvervoer Van Manen, De Ned. Overz. Trustmij.,
dl. IV, p. 25, 160 vlg., 182 vlg., 217 vlg., 218 vlg. De doorvoer kwam op 15 november 1917
voorlopig ten einde. Al in eind 1916 was het wantrouwen van de Engelse regering tot uiting
gekomen; de Nederlandse regering stond trouwens ook argwanend tegenover het doel van
de zand- en grinttransporten. In de tweede helft van 1917 ontbrandde opnieuw de strijd over
deze kwestie; het telegraafverkeer met Engeland werd per 2 oktober stopgezet. Het
bovenbedoelde gesprek van de gezant met Van Aalst vond op 16 oktober plaats. De kwestie
bleef vervolgens slepen tot het voorjaar 1918, toen zij door de vèrgaande Duitse eisen weer
actueel werd en een moment de oorlog zeer nabij bracht. Vgl. De Jong, Neutraliteit,, p. 267.
De benoeming vond op 5 december 1917 plaats.
Jhr. A.M. Snouck Hurgronje.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

221
Aalst, hun verklaard zou hebben, dat hij van de niet-militaire bestemming van het
goed niets geloofde.
Intusschen heeft de Regeering niet toegegeven en zitten we nu reeds 7 of 8 weken
zonder telegrammen, hetgeen ons in de directie onzer vloot buitengewoon belemmert.1
Het aftreden van Van Walree is sedert eenige weken wereldkundig. Wie tot nieuwe
directeuren benoemd zullen worden, is nog niet bekend. Voor eenigen tijd deelde
Van Walree mij mede, dat Van Aalst Kees Guépin en Jacob Bierens de Haan, den
tegenwoordigen secretaris, en een lid of oud-lid der Factorij te Batavia wilde hebben,
en ik vermoed dat het daarop zal uitdraaien. Guépin heeft in het algemeen geen
‘bonne presse’, men noemt hem een Streber en niet zeer kieskeurig, maar zoover ik
hem ken, mag ik hem gaarne lijden. Ik zie hem voor een rustigen, helderen kop aan.
Hij beantwoordt evenwel niet aan één der typen van zakenlieden die de Nederlandsche
Handel-Maatschappij in haar directie noodig heeft om de eerste viool te blijven
spelen. Zij heeft noodig: een bankier voor de internationale wissel- en credietoperaties
ter vervanging van Van Walree, een prima man voor de Indische zaken en een man,
goed bekend met binnenlandsche ondernemingen, als hoedanig Jonckheer2 aan Van
Aalst Fentener van Vlissingen aanbevolen heeft, die inderdaad een first-rate
industriebankier zou kunnen zijn. Guépin is een bekwaam advocaat en vermoedelijk
een goed zakenman, maar zonder eenige ervaring van binnen- en buitenlandsche
handel en industrie. Bierens de Haan is een fatsoenlijk man van beperkt intellect, die
alleen voor de benoeming in aanmerking komt, omdat hij reeds zoo lang secretaris
is en Van Aalst soepele collega's wil hebben. Of Guépin's soepelheid hem zal
meevallen, betwijfel ik, maar in elk geval stemt alles wat ik van de benoemingen
verwacht, mij niet hoopvol omtrent de toekomstige leiding van zaken bij de
Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Ofschoon behalve de vunzige Telegraaf de pers over het algemeen de Regeering
blijft prijzen en slechts de inderdaad weinig verheffend inspireerende Tweede Kamer
critiseert, is men in vakkringen slecht over haar bewind te spreken. Dit geldt in het
bijzonder het Depar-

1
2

Het vrije handelstelegraafverkeer werd pas voorjaar 1918 hersteld. Vgl. Van Manen, De Ned.
Overz. Trustmij., dl. IV, p. 217.
J.A. Jonckheer, de directeur der Stoomv. Mij. ‘Nederland’.
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tement van Landbouw, waaronder Nijverheid, Handel en Scheepvaart eveneens
ressorteeren en waaraan bovendien de distributie van levensmiddelen en brandstoffen
is toevertrouwd, voldoende stof voor drie departementen. Allerlei tijdelijke bureaux
en commissies zijn in het leven geroepen, die meerendeels volgens instructies van
Posthuma naar de orders van Kröller te luisteren hebben. In ons bedrijf hebben wij
veelvuldige aanraking met het graanbureau, dat de vergunning voor de uitvaart van
schepen geeft. Directeur daarvan is Stipriaan Luïscius, oud-tramdirecteur, die van
schepen evenveel begrip heeft als mijn keukenmeid en daarbij, naar het oordeel van
alle reeders die met hem te doen hebben, eigenwijs en baloorig is. Ligt een groot
deel der vloot stil, zoolang we niet met Engeland en Amerika tot een regeling gekomen
zijn, geheel onnoodig worden de schepen ten gevolge van onverstand opgehouden,
tot groot nadeel der gemeenschap. Posthuma laat deze zaken geheel aan Kröller over,
die het echter veel te druk heeft om zich met het uitvaren van schepen te bemoeien,
maar niets doet om den ongeschikten Stipriaan te doen vervangen. Een ander
oorlogsinsituut waaronder wij te lijden hebben, is het Rijksdistributiebureau voor
staal en ijzer1, met name sedert de onderhandelingen met de Duitsche
regeeringsgedelegeerden over de voorwaarden welke Duitschland aan de levering
van staal voor den scheepsbouw verbindt, gaande zijn.2 Deze voorwaarden beoogen
niet minder dan de verbintenis der betrokken Nederlandsche reeders, hun schepen
gedurende den oorlog en 5 jaar daarna niet ten gunste van Duitschlands tegenwoordige
vijanden te doen varen, het verleenen van een voorkeursrecht aan Duitschland tot
chartering der schepen enz., alles verbonden aan een garantiedepot ten bedrage van
ƒ 500, - per ton draagvermogen.3 Daar de Nederlandsche reeders zich niet aan
dergelijke bepalingen wenschen te onderwerpen, wordt aan de werven welke voor
hen bouwen, geen staal geleverd, doch wel aan de werven welke orders voor Duitsche

1
2
3

De Rijkscommissie voor de distributie van ijzer en staal, opgericht in 1916. Vgl. hierover
Overzicht Rijkscommissie voor distr. ijzer en staal.
Sinds augustus 1917.
Vgl. Van Manen, De Ned. Overz. Trustmij., dl. IV, p. 184-186; ook voor het navolgende,
en Overzicht rijkscommissie voor distr. ijzer en staal, dl. I, p. 24 vlg. De Duitse politiek in
deze werd geleid door de gedachte, dat de schepen, uit Duits materiaal gebouwd, na de oorlog
voor het grootste deel ten bate van de entente zouden varen; de Duitse regering trachtte dit
tegen te gaan en de beschikking over zoveel mogelijk tonnage te verwerven.
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rekening uitvoeren. Om dit tegen te gaan, werd het Rijksdistributiekantoor met een
vervoerverbod gewapend, hetwelk het in staat moest stellen, de vergunning tot vervoer
naar bepaalde bestemmingen te geven en te weigeren, al naar gelang 's lands belang
het voorschrijft. Onder het onoordeelkundige en slappe beheer van den oud-zeeofficier
Van der Does de Bije1 wordt van deze macht geen gebruik gemaakt, met het gevolg,
dat het gevaar steeds grooter wordt, dat de Nederlandsche werven meer en meer voor
Duitsche rekening zullen gaan werken en de Nederlandsche reeders de door hen
bestelde schepen niet bekomen en nieuwe orders niet kunnen plaatsen. De
onderhandelingen met de Duitschers hebben tot nu toe tot niets geleid2 en zijn voor
Nederland weinig hoopvol, daar de credietover-eenkomst, hoewel niet definitief
afgesloten, reeds in werking getreden is en de Duitschers dus geen reden hebben
bijzonder toeschietelijk te zijn. De onderhandelingen, tijdelijk gestaakt, worden voor
ons bovendien daardoor bemoeilijkt, dat de Duitschers over vollediger gegevens,
den scheepsbouw ten onzent betreffend, beschikken dan de Nederlandsche
onderhandelaars. Van der Does de Bije, ofschoon herhaaldelijk gesommeerd om die
gegevens te verzamelen, is daartoe onbekwaam gebleken. Zij werden ten slotte door
een ambtenaar van mijn maatschappij verkregen, die door toedoen van mijn collega
Hudig3, vertegenwoordiger der Nederlandsche reeders, aan het distributiekantoor
opgedrongen werd. Van der Does, ofschoon algemeen ongeschikt geacht, ook door
Kröller, blijft rustig op zijn post, een speelbal der Duitschers. Kröller, hoofd van het
crisisdepartement, is hem door Posthuma als zijn chef aangewezen en diens rol is
niet onverdacht. Thans staken de onderhandelingen geheel, daar Hudig naar
Noorwegen vertrokken is om te hooren, welke voorwaarden de reeders aldaar, die
veel booten in Nederland in bouw hebben, willen aanvaarden.4 Het blijkt, dat zij geen
enkele garantie

1
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De Rijkscommissie voor de distributie van ijzer en staal stond aanvankelijk onder leiding
van ir. H.J.E. Wenckebach. Deze trad op 2 juli 1917 als voorzitter af, waarop de leiding aan
Van der Does de Bije kwam. Deze trad af op 20 maart 1918. Vgl. Overzicht Rijkscommissie
voor Distr. ijzer en staal, dl. I, p. 7, 8.
De onderhandelingen bleven slepen; in 1918 kwam een minimale hoeveelheid over de
grenzen. Vgl. Van Manen, De Ned. Overz. Trustmij., dl. IV, p. 322, 323.
D. Hudig, de directeur der K.N.S.M.
Vgl. het Rapport-Hudig over de besprekingen in Noorwegen in Overzicht Rijkscommissie
voor distr. ijzer en staal, dl. II, p. 199, 200.
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willen geven, veel meer van Engeland afhankelijk zijnde dan wij. Intusschen is ook
Snouck, leider der onderhandelingen, naar Londen en Parijs gegaan, om te trachten
een eenigszins bevredigende regeling met de Entente te treffen. Valstar vergezelt
hem.
Posthuma's bewind in andere afdeelingen, waarop wij minder kijk hebben, moge
beter zijn, ik betwijfel het. De macht van Kröller is te groot, ook daar, dan dat men
van een bewind kan spreken, al is hij dikwijls eigenzinnig. Zijn conflict met Treub
over den uitvoer van kaas is niet anders dan een poging van Kröller om de pas
opgerichte N.U.M.1 uit te schakelen.2 Alle centralisatiepogingen die Kröller op zij
laten staan, worden door dezen tegengewerkt. Daar decentralisatie den voortduur
van den knoeiwinkel beteekent, zijn Kröller's belangen met die van Duitschland
identiek.
Men zegt, dat Treub deze toestand niet veel langer wil aanzien en op een crisis
aanstuurt, waarin hij of de Kröller-kliek verdwijnt. Van Aalst beweert, dat Treub het
Ministerie ertoe gekregen heeft, zich met hem in de door hem voorgestelde 150%
opcenten op de verdedigingsbelastingen solidair te verklaren als concessie voor zijn
medegaan - na hevige oppositie - met de distributiepolitiek van Posthuma, welke de
schatkist op honderden millioenen te staan komt.3
Bij dit alles gaat van Cort van der Linden hoegenaamd geen leiding uit. Na zijn
verzoeningspolitiek in den schoolstrijd4 rust hij op zijn lauweren. Een enkele mooie
rede in het Parlement over de binnenlandse staatkunde is al het blijk van leven dat
van hem gezien wordt.
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De Nederlandsche Uitvoer-Mij., opgericht op 15 oktober 1917, beoogde de concentratie van
de uitvoer, ter vervanging van de menigte van instellingen die hiermee tot dusver bemoeienis
hadden. Vgl. over haar Van Manen, De Ned. Overzee Trustmij., dl. IV, p. 115 vlg.; Huysinga,
Ned. Uitvoermij. en Van der Mandere, De Ned. Uitvoer-Mij.
Vgl. Treub, Herinneringen, p. 362 en Ritter, De donkere poort, II, p. 266. Posthuma had een
uitvoervergunning voor een partij kaas gegeven, wat de N.U.M. had moeten doen. Treub gaf
daarop de douane-ambtenaren de opdracht de partij niet uit te klaren. De kwestie kwam
uiteindelijk in de ministerraad.
Vgl. Treub, Herinneringen, p. 365 vlg. en Ritter, De donkere poort, p. 265 vlg.
Bij de grondwetsherziening van 1917 werd het beginsel van de gelijkstelling van het openbaar
en bijzonder onderwijs vastgelegd; dezelfde grondwetsherziening bracht hier het algemeen
kiesrecht. In beide gevallen was sprake van een concessie; t.a.v. het onderwijs van links,
t.a.v. het kiesrecht van rechts.
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Overzicht van 's lands materieele belangen schijnt hij niet te bezitten en wat onze
verhouding tot het buitenland betreft, onze regeering rolt onder hem van het ééne
incident in het andere en rolt er, dank ook zij haar eerlijkheid - het zij erkend gelukkig doorheen. Eenige lijn van nationale politiek is daarbij niet te herkennen.
Eén der minste der ministerieele broederen is Pleyte1 en dat hij niet geloosd werd,
is alleen reeds een bewijs van Cort's zwakte.
De Koningin moet de zaken goed inzien en Treub den bekwaamsten harer
raadslieden achten. Zij schijnt hem ook min of meer aangewezen te hebben, toen
Cort na het heengaan van Van Gijn een ambtenaar van Financiën kwam voorstellen.

[1918]
1 Augustus 1918.
Sedert lang geen tijd gehad voor notities. Intusschen veel veranderd: onze schepen
door de geassocieerde regeeringen gerequireerd, wat in den lande een uiterst pijnlijken
indruk gemaakt en Duitschland aanleiding gegeven heeft, een nieuwe ‘Prisenordnung’
uit te vaardigen, waardoor de schepen van neutrale reederijen, waarvan het grootste
deel der tonnage voor vijandelijke rekening vaart, met neming bedreigd worden.2
Het door Duitschland gewenschte gevolg was het opleggen der nog in Nederlandsche
havens aanwezige schepen en onderhandelingen over de voorwaarden waarop de
uitvarende schepen een vrijgeleide zouden kunnen bekomen. Die onderhandelingen
vonden plaats onder den druk van de noodzakelijkheid, aan eenige schepen met graan
uit Amerika, onontbeerlijk voor onze voedselvoorziening, tot den nieuwen oogst een
Duitsch vrijgeleide te verschaffen en leidden tot een zeer onereuse overeenkomst.
Kröller, Goudriaan en ik adviseerden, doch de besprekingen met de Duitsche
gedelegeerden vonden plaats zonder Goudriaan en mij, wat ik niet in het belang der
zaak geacht heb. Loudon ontplooide daarbij gebrek aan kennis en inzicht, dat hem
ertoe geleid had, den Duitschen gezant onze aanvaarding van de overeenkomst toe
te zeggen, vóórdat hij ons advies vroeg. Naar Washington had hij laten seinen, dat
de schepen die krachtens den door Amerika gestelden eisch in ruil tegen de van daar
met graan te laden schepen vertrekken moes-

1
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Minister van Koloniën.
Vgl. Van Manen, De Ned. Overz. Trustmij., dl. IV, p. 236 vlg. De vordering der schepen
was op 18 maart 1918 ‘terwille van onze toevoeren en het belang van onze koloniën’.
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ten, geëxpedieerd zouden worden. Hij had zich dus naar beide richtingen vastgepraat,
en ons advies vermocht niet veel meer dan de alleronbeschaamdste verlangens van
Duitschland, brutaal geformuleerd, te matigen.
In Februari werd voor de onderhandelingen met het buitenland door Loudon een
Commissie van Advies1 ingesteld, waarin de voornaamste mannen uit de bank-,
scheepvaart- en handelswereld zitting hebben, onder presidium van Snouck. Kröller,
ook lid, nam spoedig ontslag, naar aanleiding van de mededeeling van Cort van der
Linden in de Tweede Kamer dat alle commissies in crisiszaken, incluis de Commissie
van Bijstand, waarvan Kröller het domineerend lid was, zouden opgeheven worden.2
Van dit besluit had Posthuma, die Kröller kort tevoren gesproken had, niets gezegd.
Ofschoon de ministers spoedig tegenover Kröller Kotau3 maakten, werd hij niet
weer lid van onze Commissie - daarentegen wel, na herhaalde weigering en niet dan
nadat de Commissie gedreigd had met ontslag - zijn vroeger medelid in de Commissie
van Bijstand, Schimm van der Loeff, thans directeur-generaal van ‘Crisiszaken’,
zonder wiens aanwezigheid het onmogelijk bleek over de noodige gegevens van
productie en overschotten (tekorten) van levensmiddelen in den lande te beschikken.
Na zijn optreden werkte de Commissie niet veel vlotter, gedeeltelijk wegens gebrek
aan ervaring van werken met groote commissies bij den Voorzitter, voornamelijk
wegens de politiek door Schimm van der Loeff eigenmachtig gevoerd, of liever
geïnspireerd door Kröller, die nu niet meer jegens de Commissie gebonden is. Buiten
zijn mede-onderhandelaars om (een Comité van 5 onderhandelaars was uit de
Commissie aangewezen: Snouck, Everwijn, Van Aalst, Fentener van Vlissingen en
Schimm van der Loeff) deed hij den Duitschen gedelegeerden toezeggingen, welke,
hoewel niet officieel bindend, de Commissie toch feitelijk gebonden zouden hebben,
indien de Duitschers erop ingegaan waren. Ze betroffen den uitvoer van o.m. vee,
kaas, suiker, in omstandigheden waarin wij aan dat alles te weinig hebben. Aan den
drang der Duitschers, bij wie de honger erger is dan bij ons, en aan den druk van
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Vgl. voor de samenstelling Van Manen, De Ned. Overz. Trustmij., dl. IV, p. 225.
Vgl. Van Manen, De Ned. Overz. Trustmij., dl. IV, p. 257. noot 5. De bedoelde commissie
van bijstand ter uitvoering van de distributiewet 1916 werd op 1 april 1918 opgeheven.
D.i. nederige onderwerping bewijzen (Chin.).
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onze agrariërs, verlekkerd op de hooge exportprijzen, schijnt Crisiszaken niet te
kunnen weerstaan. Nu leveren de Duitschers ons steenkolen zonder andere
tegenprestatie dan een reusachtige prijsbetaling. Dit is althans een klein succes voor
de Commissie, te verklaren door den geldnood der Duitschers. Het had grooter kunnen
zijn, maar de beide voornaamste economische troeven, onze scheepsruimte op den
Rijn en het zand en grint, zijn door de Regeering weggegeven.
F. Smit en ik1 treden als onderhandelaars over ijzer en staal op. Smit als opvolger
van Van der Does de Bije en voorzitter der Rijkscommissie voor de Distributie van
Staal en IJzer en ik als vertegenwoordiger van het reedersbelang. Ook onze
besprekingen met de Duitsche gedelegeerden hebben geen resultaat gehad. Wij vragen
scheepsbouwstaal en zijn bereid, daarvan de helft voor Duitsche schepen te gebruiken.
De Duitschers wenschen ⅔ voor hun belangen aangewend te zien, den bouw voor
Duitsche rekening door Holland te laten financieren en verlangen de overdracht onder
Duitsche vlag van hier liggende tonnage waarin voornamelijk Duitsch kapitaal
geïnteresseerd is, en den terugverkoop van 4 stoomschepen door de
Holland-Amerika-lijn en de Koninklijke Hollandsche Lloyd van de
Hamburg-Amerika-Lijn gekocht en nog in Duitschland liggende.2 Bovendien mag
het derde deel van het staal dat niet voor Duitsche schepen gebruikt mag worden,
alleen voor Nederlandsche booten - niet voor Scandinavische, die hier veel gebouwd
worden - in aanmerking komen en zullen de aldus gebouwde schepen nog aan
beperkende bepalingen betreffende het gebruik onderworpen zijn. Deze voorwaarden
zijn volkomen onaannemelijk voor ons. De onderhandelingen waren ook weinig
verkwikkelijk, omdat de Duitsche onderhandelaars eenige malen ontkenden
belangrijke verklaringen afgelegd te hebben, omtrent welker aflegging geen twijfel
kon bestaan.3
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Heldring voerde besprekingen met de Duitsers op 13 en 17 april, 13 mei, 25 en 29 juli 1918.
Vgl. Overzicht rijkscommissie voor distr. ijzer en staal, dl. II, p. 18, 19.
Het waren de ‘Braunschweig’ en de ‘Nassau’, door de Hamburg-Amerika Lijn verkocht aan
de Holland-Amerika Lijn, en de ‘Johann Heinrich Burghardt’ en de ‘William Oswald’ door
de Hamburg-Zuid-Amerika Lijn aan de Kon. Holl. Lloyd. Vgl. hier p. 241.
Vgl. voor de onderhandelingen het in noot 1, genoemde overzicht, dl. I, p. 55 vlg. In de
vergadering van 30 juli kwam Wätjen terug op de op 25 juli gegeven verzekering dat de
levering van scheepsbouwmateriaal in een aparte overeenkomst geregeld zou worden; hij
stelde nu dat de kwestie onderdeel van de alg. overeenkomst moest zijn, zodat, indien er
geen bevredigende regeling omtrent de levensmiddelen tot stand kwam, er ook geen voor
het scheepsbouwmateriaal zou komen. Als één van de achtergronden noemt mej. Van Manen
het drijven van reders en importeurs in Bremen, die na de oorlog de beschikking over Ned.
schepen wilden hebben. Vgl. Van Manen, De Ned. Overzee Trustmij., dl. IV, p. 203. Als
algemene achtergrond kwam hier naar voren het streven der Duitsers om de levering van
grondstoffen tot een middel te maken om de Ned. industrie dienstbaar te doen zijn aan het
Duitse belang. Van onze zijde heeft dit er mede toe geleid dat de Kon. Ned. Hoogovens en
Staalfabrieken te IJmuiden werden opgericht. Vgl. Notulen Comité tot oprichting der K.N.H.S.
van 20 juni 1917, in archief Hoogovens te IJmuiden.
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De voornaamste woordvoerder is Wätjen1, een op het oog zeer schappelijk man, die
zich evenwel op deze wijze als leugenaar deed kennen. Of hij zoo uit natuurlijken
aanleg handelde, of omdat zijn chefs te Berlijn zijn gedane verklaringen niet
goedkeurden, kan ik niet beoordeelen. Het is nu eenmaal hoogst moeizaam en pijnlijk
onderhandelen met Duitschers, dat heeft mij mijn ervaring bij de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Mij geleerd.
Ook met de Geassocieerden is sedert de requisitie der schepen geen voortgang
gemaakt.2 Onze Regeering nam in het oog van ieder een boudeerende houding aan
- zelve noemde zij het wachten op voorstellen welke de Geassocieerden met
betrekking tot de levering van voedingsmiddelen enz., credieten te doen hadden - en
liet den allerbelangrijksten gezantschapspost te Washington onbezet, en verzuimde
gebruik te maken van de geneigdheid welke in invloedrijke kringen in Amerika en
Engeland, waar men den ons aangedanen smaad met een gevoel van zelfverwijt
begreep, om het onrecht zoo veel mogelijk te verzachten. (Hoe jammer dat Philips
ziek is geworden. Hij was voor den post geknipt.) Ook Snouck deed niets om aan
dien toestand een einde te maken, gedeeltelijk ook wel omdat hij slecht met Sir
Francis Oppenheimer opschiet. Deze zette intusschen zijn gewone politiek van
speldeprikken voort, waarvoor hem prachtige gelegenheid door den willekeurig
aangelegden Schimm van der Loeff verschaft werd. Eindelijk op 3 Augustus heb ik
in onze Commissie3
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W. Wätjen trad op 1 mei 1918 op als één van de leiders van de in 1916 in Den Haag door
de Duitsers opgerichte Prüfungsstelle der Deutschen Eisen- und Stahlindustrie (tot 1919).
Vgl. Overzicht rijkscommissie voor distr. ijzer en staal, dl. I, p. 21.
Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, eerste stuk, p. 439 vlg.
De commissie voor economische onderhandelingen met het buitenland. Vgl. hier p. 226.
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gemoveerd, dat men de onderhandelingen met de Geassocieerden trachtte te
heropenen. Na eenig heen en weer gepraat is dit geschied en stelde Snouck een zeer
heldere nota op, waarin hij den Geassocieerden Regeeringen o.m. duidelijk maakt,
waarom en wat wij naar Duitschland moeten uitvoeren.1 Hierna werd afgesproken
dat, het terrein voor de heropening der onderhandelingen geëffend zijnde, de
totstandkoming van het nieuwe kabinet zou afgewacht worden. In de eerste plaats
zou dan de plaats waar de onderhandelingen gevoerd worden, vastgesteld worden.
Wij hebben het liefst Den Haag, omdat wij daar dan tevens met de Duitschers kunnen
onderhandelen - bij de Engelschen heerscht daaromtrent verdeeldheid, enkelen willen
Londen, anderen vinden Den Haag goed en de Amerikanen willen Londen of
Washington. Snouck gevoelt veel voor Londen, omdat men daar door particuliere
besprekingen met de ‘leading men’ allicht meer bereikt.

30 September 1918.
Intusschen hadden begin Juli de verkiezingen van de Tweede Kamer plaats, op het
in theorie zoo juiste beginsel van evenredige vertegenwoordiging, waarvan de eerste
toepassing ons echter een Kamer van nog minder allooi dan de vorige bezorgd heeft.2
Misschien is dit wel de wijze waarop ons volk trouw weerspiegeld wordt. Het eerste
gevolg was een maandenlang gemodder om een Ministerie bij elkaar te krijgen, wat
ten slotte eindelijk aan de Koningin, die de zaak zelve in de hand nam, gelukt is.3
Dit althans wordt vrij algemeen gezegd.
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Jhr. mr. A.M. Snouck Hurgronje was voorzitter der commissie. Vgl. voorts Van Manen, De
Ned. Overz. Trustmij., dl. IV, p. 325.
De oude liberale partijen liepen terug van 32 tot 10 zetels; de roomskatholieken waren met
30 zetels de sterkste groep geworden; daarop volgde de S.D.A.P. met 22 zetels. De rechtse
coalitie had met 50 zetels net niet een meerderheid; de linkerzijde was echter door grote
verdeeldheid onmachtig. Een schaduwzijde was het optreden van kleine partijtjes, die engere
groepsbelangen nastreefden; daarnaast Treubs Economische Bond, die uitsluitend de
volkswelvaart heette te behartigen.
Van 14 juli-20 augustus 1918 had mgr. dr. W.H. Nolens vergeefs gepoogd een kabinet te
formeren. Op 9 september 1918 trad het (eerste) kabinet-Ruys de Beerenbrouck voor het
voetlicht met de formateur aan binnenlandse zaken, jhr. mr. dr. H.A. van Karnebeek
(buitenlandse zaken), mr. dr. S. de Vries (financiën), mr. Th. Heemskerk (justitie), jhr. G.A.A.
Alting von Geusau (oorlog), W. Naudin ten Cate (marine), dr. J Th. de Visser (onderwijs,
kunsten en wetenschappen), A.W.F. Idenburg (koloniën), dr. A.A.H.W. König (waterstaat),
ir. H.A. van IJsselstein (landbouw, nijverheid en handel) en mr. P.J.M. Aalberse (arbeid).
Ruys de B. was de eerste roomskatholieke voorzitter van de ministerraad. Abr. Kuypers
commentaar was; ‘Boven de nok van dit kabinet waait de pauselijke wimpel’.
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De keuze had slechter kunnen zijn. Karnebeek lijkt mij bij de sterksten van het troepje.
Ik kende de Ministers geen van allen, behalve Van IJsselstein, dien ik enkele malen
in de ongelukkige Kolenreserve-Maatschappij1 ontmoet heb. Begin Juli, dadelijk na
den uitslag der verkiezingen, bezocht ik Van Leeuwen2, die op Leyduin bij mij in de
buurt was en in die dagen door de Koningin geconsulteerd werd, om hem te wijzen
op de noodzakelijkheid van een samenwerkend ministerie en een vaste leiding bij
Buitenlandsche Zaken. Wat voor invloed dit onderhoud gehad heeft, weet ik niet,
aangezien de goede man bij zulke gelegenheden voornamelijk zich zelve op den
voorgrond brengt, maar daar zijn zucht tot imponeeren hem niet verhindert helder
te zien, kunnen mijn inlichtingen wel eenig nut gehad hebben. Als zijn meening gaf
hij te kennen, dat er een zakenkabinet van rechts met enkele vrij-liberalen moest
komen. Ik betreur, dat de uitslag der verkiezingen geen radicaal socialistisch ministerie
mogelijk maakt, dat ik als veiligheidsklep tegen het ons wachtend bolsjewisme zou
beschouwen. Een conservatief ministerie zou thans prikkelend op de gespannen
volksstemming werken.

13 September 1918.
Op Buitenlandsche Zaken door Van Aalst aangeklampt, die vreest, dat de
onderhandelingen met de Geassocieerden niet in Den Haag zullen plaats hebben,
doch in Londen, en mij ervan verdenkt, dat ik in de laatste richting stuur. Zijn
voorgewende motieven zijn de vrees dat de Duitschers het ons kwalijk zullen nemen
(ook omdat zij bang zijn, dat wij te Londen omtrent den uitvoer van onze koloniën
ver-
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In het kader van de kolenvoorziening was uit de Kolencommissie in 1916 een kolenbureau
gevormd, dat de kolendistributie zou verzorgen. Zij nam enige maanden later het initiatief
tot oprichting van een Onderlinge Kolenreserve-Maatschappij, hetgeen echter wantrouwen
wekte in de landen vanwaar kolen naar Nederland werden gezonden. Daar voelde men er
weinig voor ons ook nog een ‘appeltje voor de dorst’ te bezorgen. Om geen onjuiste indruk
te wekken liquideerde men daarom de O.K.M. Vgl. Treub, Oorlogstijd, p. 280.
Mr. dr. W.F. van Leeuwen, de vroegere burgemeester van Amsterdam, op dat moment
vice-president van de Raad van State.
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plichtingen, zich uitstrekkende na den oorlog, zullen aangaan, terwijl
Nederlandsch-Indië het overzeesch eenig territoir zal zijn waarin zij zullen kunnen
werken) en dat de samenstelling der missie naar Londen lastig is. Zijn werkelijk
motief is de vrees, dat hij er niet bij zal zijn, want naar Londen gaat hij niet, deels
met het oog op den precairen toestand van zijn vrouw1, deels omdat hij niet over zee
durft. Ik ben het met hem eens. Later spraken we er tezamen met Snouck over, die
't ook eens is, doch vindt, dat, indien de Engelschen op Londen staan, wij niet al te
zeer aan Den Haag moeten vasthouden. Van Aalst heeft een brief van Leverton Harris
(Foreign Office), die bereid is over te komen, maar schrijft, dat er reeds ‘besloten’
is, dat te Londen onderhandeld zal worden. Snouck denkt dat daar de Amerikanen
achter zitten, die geen gevolmachtigde naar Holland zullen willen zenden. Snouck
heeft mij vroeger reeds gezegd te gelooven, dat wij te Londen meer gedaan zullen
krijgen dan in Den Haag. Afgesproken werd, dat Snouck Van Karnebeek in onzen
zin zal adviseeren.
Tusschen de bedrijven vergadering met Snouck, Van Aalst, Van Vlissingen2,
Everwijn en Smit3 over den eisch der Duitschers vóór 1 October te beslissen of wij
de bestelbrieven voor 25.000 ton scheepsbouwstaal zullen gebruiken voor den
scheepsbouw of voor andere doeleinden (over scheepsbouwstaal zijn de
onderhandelingen vastgeloopen). Besloten den datum van 31 December voor te
stellen en hun voorts duidelijk te maken, dat zij verplicht zijn staal (anders dan voor
scheepsbouw) te leveren en wij niet verplicht crediet te geven en de staking van
levering, waarmede zij dreigen indien wij niet vóór 15 September verklaren crediet
te zullen geven op de door hen verlangde voorwaarden, contractbreuk zou zijn.
Karnebeek moet overigens voornemens zijn, den Duitschen gezant te zeggen, dat hij
op 15 September geen antwoord kan geven, zoo kort in functie en niet voldoende op
de hoogte zijnde.
In den vroegen morgen op Binnenlandsche Zaken Mr. Duparc over het geval Aarts
(Academie) gesproken. Hij vraagt zijnerzijds mijn steun ter verbetering zijner
financieele positie, die werkelijk zeer
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Mevrouw Tjalda Anna Petronella van Aalst-Hoorweg; zij is de eerste mevrouw Van Aalst,
na haar overlijden trouwde Van Aalst in 1923 jkvr. A.A.G. Gevaerts, douairière jhr. W.H.J.
van de Poll.
F.H. Fentener van Vlissingen.
Ir. F. Smit.
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slecht is. Gezien zijn uitmuntende eigenschappen verklaar ik mij daartoe bereid.
Namiddag op kantoor van Hudig & Den Tex1 vernomen, dat Pleyte daar ministerieel
afscheidsbezoek heeft gebracht en zich bij die gelegenheid liet ontvallen, dat hij aan
zijn opvolger2 zijn St. Martin plannen ten zeerste heeft aanbevolen. Die plannen
bestaan in het aanbrengen van groote haveninrichtingen op dat eiland ten behoeve
van de Duitsche scheepvaart, die, nu St. Thomas in Amerikaansche handen is
overgegaan, na den oorlog een steunpunt in West-Indië zal behoeven. Toen Pleyte
mij daarover voor het eerst sprak, ongeveer 16 maanden geleden, heette het, dat de
bevordering van de Nederlandsche scheepvaart het doel was, waarop ik hem erop
wees, dat die er volstrekt niet mede gebaat zou zijn, omdat die haar natuurlijke
steunpunten in Curaçao en Trinidad vond en dat deze plannen aanstoot in Amerika
en Engeland zouden geven, omdat alléén de Duitschers ervan zouden profiteeren.
Spoedig daarop konden we ook vaststellen, dat Koloniën over deze zaak ruggespraak
met de Duitschers hield - buiten Buitenlandsche Zaken om. Wij stelden er toen Van
Aalst en deze Colijn van in kennis, die Loudon waarschuwde. Klaarblijkelijk heeft
deze niets gedaan of vermogen te doen en nu kwam Pleyte, pauvre sire, heel
onschuldig vertellen, dat het plannetje voor de Duitschers op touw gezet werd en dat
Koloniën o.a. maatregelen voorbereidde, om een groot telefunken-station op St.
Martin op te richten. Aan Koloniën is men nu eenmaal zeer Duitschgezind en zeer
kortzichtig.

14 September 1918.
Nota van Snouck over de door ons gewenschte scheepvaartregeling met de
Geassocieerden bestudeerd en daarop wijziging voorgesteld.3
's Middags Valstar gesproken, die zegt van De Waal begrepen te hebben dat Van
Karnebeek de Commissie van Advies voor Economische Regelingen met het
Buitenland naar huis zal sturen en den indruk gekregen te hebben, dat de oude Heer
De Waal zelf ook pensioen krijgt. Deze is anders nog de slechtste niet, maar indien
Karnebeek werkelijk reorganiseeren wil, moet hij wegens zijn leeftijd
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D. Hudig en Paul den Tex, mede-directeuren K.N.S.M.
Als minister van koloniën, nl. A.W.F. Idenburg.
De bedoelde nota was onvindbaar. Mededeling van het ministerie van buitenlandse zaken,
Den Haag.
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wel weg. In de eerste plaats moet echter de levenslange luie Hannema de laan uit.
Valstar heeft ook een lang onderhoud met IJsselstein1 gehad, die vol ijver maar
zonder kennis van zaken is. Hij wil de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij
steunen, de conflicten tusschen crisiszaken en haar - onder Kröller en Schimm van
der Loeff aan de orde van de dag - vermijden, Schimm bij zich aan het Bezuidenhout
nemen en hem ontslaan, indien hij niet met hem kan samenwerken, geregeld
confereeren met Karnebeek, de Nederlandsche vloot laten uitvaren enz. enz. Hij liet
zich zeer anti-Duitsch uit. In elk geval schijnt dit Ministerie niet in de fout van het
vorige te willen vervallen en éénheid van politiek onder de departementen van bestuur
te willen nastreven.

15 September 1918.
Te Wassenaar in zijn woning den nog niet opgetreden Minister van Onderwijs, De
Visser, opgezocht. Een gewiekst heer. Ik bepleitte de instelling van een
directoraat-generaal voor de Afdeeling ‘Kunsten en Wetenschappen’ aan zijn nieuw
departement, waarvoor het oogenblik gunstig is en waarmede de verdienstelijke2
Duparc tevens gebaat zou zijn. Gunstige overweging toegezegd. Ik zoek voor dit
plan, dat weliswaar van Duparc uitgaat, maar geheel samenvalt met stappen, indertijd
door Voûte3 gedaan om Duparc administrateur te maken, hetgeen evenwel een
onbeteekenende verbetering in zijn positie zou brengen, steun bij ‘Rembrandt’
(Voûte), Hendrik de Keyser (Jan Veth) en de Kon. Academie van Wetenschappen.

16 September 1918.
Nota aan Snouck over wijziging van de scheepvaartregeling met Duitschland en
tegen het uitvaren zonder vrijgeleide (plan-IJsselstein) afgezonden.
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Ir. H.A. van IJsselstein, de juist benoemde minister van landbouw, nijverheid en handel.
Duparc werd administrateur-chef der afdeling Kunsten en Wetenschappen.
M.P. Voûte, de voorzitter der Vereeniging Rembrandt.
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17 September 1918.
Bezoek van Prof. der Kinderen, die o.a. mededeelt, dat Pit - thans inspecteur der
Museumscholen enz. - hem voorstelde de Rijksnormaalschool voor
teekenonderwijzers en de School voor Kunstnijverheid op te heffen en in de Academie
te laten opgaan. De opheffing beantwoordt geheel aan Der Kinderen's inzicht, o.a.
in het verslag der Commissie ad hoc aan den Minister van Binnenlandsche Zaken
uitgebracht, doch de samensmelting brengt groote personeelsmoeilijkheden mede.
Ik ben ervoor, de toegestoken hand niet af te wijzen. Voorts helt hij over tot Van
Konijnenburg als opvolger van Dake in het teekenen met H. Meijer en Gestel voor
de avondlessen - de laatsten als lectoren of assistenten (docenten zou een mooiere
naam voor 'n Academie zijn). Verder voor de perspectiefleer en een vierde leeraar
voor de anatomie. Konijnenburg heb ik onlangs bezocht - sommigen zeggen dat hij
een kwast is - niet onmogelijk - zijn kunst is mathematisch en technisch merkwaardig.
Hij is in elk geval een figuur. Der Kinderen zegt, dat Jan Veth Witsen tot opvolger
van Dake benoemd wil zien. Hij noch ik zijn daarvoor, alleen wegens zijn physieke
gebreken - doof - eenigszins sloom en al 57 jaar oud. Anders was hij de man.
Namiddag zitting Commissie van Advies aan Buitenlandsche Zaken over een
ridicuul Oostenrijksch voorstel van leveringen van petroleum, smeerolie, hout enz.
tot woekerprijzen en eisch tot credietverleening tot een veel te hoog bedrag. Wegens
ontbreken van praeadvies veel te lange discussie, waarin de Nederlandsche
Handel-Maatschappij, die dit voorstel aanbeveelt, er slecht af komt. Van Karnebeek
had laten zeggen, dat hij de Commissie gaarne had begroet op haar eerste vergadering
na zijn optreden, doch dat de opening der Tweede Kamer hem daarin verhinderde.
Hieruit leid ik af, dat wij althans niet dadelijk naar huis gestuurd worden.

18 September 1918.
Academie-vergadering. Der Kinderen komt nu met H. Meijer als voornaamste
opvolger van Dake aan, vindt van Konijnenburg eenigszins poseur. Besloten eerst
het werk van Henk Meijer, een onbeschreven blad voor de Commissie, te beoordeelen
en dan verder te zien. Westendorp noemt Monnickendam, Kranenburg, Jurres, de
eerste meer figuur, maar misschien minder teekenaar dan de laatste.
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20 September 1918.
Bezoek bij Edwards, Amerikaanschen handelsattaché, voor scheepsbouwmateriaal
van Amerika. Beweerde, dat het de wensch der Amerikaansche regeering was, dat
de onderhandelingen over een economische overeenkomst te Washington plaats
zullen vinden. Hoopte dat weldra een uitstekend gezantschap, politiek en commercieel,
daarheen gezonden zou worden.
In den namiddag bespreking aan Buitenlandsche Zaken over een memorandum
aan de Geassocieerden in zake scheepvaart.1 Wij verlangen vrijlating van en de
beschikking over ettelijke in geassocieerde havens liggende, niet gerequireerde
schepen. Memorandum vastgesteld.
Met Snouck de hoogst noodige uitzending van een gezant en een prima
commercieele deputatie naar Amerika besproken. Ik heb dit in April of Mei reeds
met Loudon behandeld en hem toen als wenschelijken gezant Van de Sande
Bakhuyzen genoemd. Hij wilde den post voorloopig openlaten, want De Beaufort2
deed het goed. Dit openlaten heeft in Amerika kwaad bloed gezet en er zeker toe
bijgedragen, dat men daar geen pleister op de wonde gelegd heeft, toegebracht door
de voor ons zoo diep vernederende requisitie onzer schepen. Bovendien is De Beaufort
maar secretaris van de Legatie en kan niet al het werk alleen af en mist de
commercieele kennis van zaken, thans noodig.
Snouck zegt, dat de nieuwe Regeering de zaak reeds ter hand genomen heeft en
in de goede richting wil sturen. Door Cremer3, die over hetzelfde onderwerp bij
Karnebeek geweest is, weten wij echter dat het vertrek van Garrett, den
Amerikaanschen gezant in Den Haag - een contra-zet tegen het niet bezetten van den
post te Washington - de zaak compliceert.

21 September 1918.
Vrijdag, 20 September, 's avonds te Zandvoort telegram van Prof. v.d. Pluym
ontvangen, die mij namens den ongestelden Prof. Der Kinderen te spreken vraagt.
Ontvang hem heden te Zandvoort te

1
2
3

Vermoedelijk is dit hetzelfde memorandum als hier op p. 232 genoemd wordt. Het origineel
was onvindbaar. Mededeling van het ministerie van buitenlandse zaken.
Jhr. mr. dr. Willem Hendrik de Beaufort.
J.Th. Cremer.
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4 uur. Deelt mij mede, dat Der Kinderen, met wien Woensdagavond na lange
overweging afgesproken is, dat Henk Meyer op de vacature Dake opmerkzaam
gemaakt zal worden en de Commissie van Toezicht, voor wie Meyer een onbeschreven
blad is, Maandag (23/9) in de gelegenheid gesteld zal worden eenige teekeningen en
een schilderij van hem te bezichtigen, op zijn denkbeeld teruggekomen is en nu
Konijnenburg als opvolger van Dake voor de daguren (in plaats van Meyer) wenscht
en deze voor het antiekteekenen in de avonduren en Monnickendam voor het naakt
in de avonduren. Op Dinsdag vóór de vergadering had hij mij Konijnenburg
voorgesteld, waarin ik eenigszins lauw medegegaan was, omdat ik in deze een zekere
‘pose’ veronderstel. Woensdag ter vergadering wilde hij hem niet meer, omdat hij
zijn kunst - hoewel gebaseerd op de antieken - wat gewild vindt. Hij stond toen Meyer
voor. Westendorp noemde Monnickendam, die veel vriendinnen onder de
schilderessen schijnt te hebben, maar Der Kinderen vond deze te weinig lijnteekenaar
en ook lastig als mensch. Besloten werd Meyer eerst nader te beschouwen en de
leeraren voor de avonduren en die in het perspectief en de anatomie verder te
bespreken, wanneer eenmaal vaststaat wie de voornaamste rol, het antiekteekenen
in de daguren, krijgt. Ik vind dit besluitelooze van Der Kinderen vervelend en geef
aan v.d. Pluym de boodschap mede, dat ik de afspraak omtrent Meyer gehouden wil
zien. Het is ook niet goed zulke boodschappen door een anderen, nog wel
pasbenoemden professor te laten doen. Ik vrees, dat de heele kunstwereld met onze
deliberaties bekend raakt.

23 September 1918.
's Morgens bespreking - in tegenwoordigheid van Kranenburg - met Prof. Aarts, over
wiens gedragingen Der Kinderen klaagt. Ik geloof, dat hij (Aarts) teekenen van
vervolgingswaanzin toont.
In den namiddag aan Buitenlandsche Zaken conferentie met de Ministers Van
Karnebeek en Van IJsselstein over de te hervatten onderhandelingen met de Duitschers
en de Geassocieerden. Ik weet niet wat Van Karnebeek als diplomaat zal opleveren,
maar wat een vooruitgang vergeleken met Loudon wat verstand betreft. Hij had zich
reeds vrij aardig op de hoogte gesteld van de ingewikkelde verhoudingen tot beide
partijen op economisch gebied en zijn vragen aan ons (mede aanwezig waren Snouck,
Van Aalst, Van Vlissingen, Everwijn, Schimm van der Loeff en als secretaris des
Ministers
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Kan - als secretaris van onze1 Commissie Crommelin) gaven blijk van groote
helderheid. De samenwerking tusschen de Ministers is - althans vooralsnog - een
veel betere dan onder het vorig Kabinet: het feit, dat Van IJsselstein tegenwoordig
was, is een blijk ervan.
Ten aanzien van de onderhandelingen met de Geassocieerden wacht de Regeering
op antwoord van die zijde op het dezerzijdsche voorstel in Den Haag te onderhandelen.
Snouck schijnt wel naar Londen over te hellen. Aan de Duitschers zal bericht worden,
dat men de onderhandelingen met hen wil gaan hervatten. IJsselstein wil zoo wat
geen bodemproducten eruit laten. Het artikel dat wij het meest noodig hebben, is
zout en hetgeen Duitschland - behalve voedingstoffen - behoeft, is crediet. Karnebeek
acht het Geleitschein-Abkommen met Duitschland zóó onereus, dat hij het niet dan
in den uitersten nood wil ratificeeren. Snouck raadt aan dit voornemen niet te laten
blijken, anders worden de Geleitscheine dadelijk gestopt en staat de vaart op
Scandinavië stil. Dan sluiten wij de haven van Delfzijl, zegt Karnebeek, waarlangs
de Duitschers met hun eigen schepen hout voor ons land aanvoeren. Op dit oogenblik
worden reeds door de Duitschers geen Geleitscheine afgegeven, omdat wij ons niet
aan hun verlangen, schepen welke vanaf 1 Jan. 1916 met Duitsch staal gebouwd zijn,
niet op Duitschland vijandelijke landen te laten varen - ook al is het maar om voor
onze behoeften goederen aan te voeren - willen onderwerpen, een eisch waartoe zij
niet gerechtigd zijn.
Wat de scheepvaartregeling met de Geassocieerden aangaat, Karnebeek wil overeenkomstig mijn advies - eerst trachten de beschikking te erlangen over de z.g.
half vrije schepen. Een Engelsch memorandum daarover heb ik dezer dagen met
Snouck opgesteld. Met die schepen, plus de overgenomen 6 Duitsche schepen, in
Indië liggend2 en de terugkomende convooischepen, moeten wij de aanvoeren naar
hier beginnen te bewerkstelligen. Daartegenover moeten wij van de Duitschers de
beschikking over onze hier liggende vloot bekomen, m.a.w. de
Geleitschein-overeenkomst mag niet door ons geratificeerd worden.
Met Van Aalst van Den Haag naar Haarlem rijdende, verneem ik van hem, dat de
Koningin - in haar Oranjetrots gekrenkt door den schepenroof - geen benoeming van
een gezant te Washington wenscht en ook de vermindering van het gemobiliseerde
leger verhindert. Gevaarlijk, deze persoonlijke politiek.

1
2

Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, eerste stuk, p. 519, noot 3.
Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, eerste stuk, no. 622.
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25 September 1918.
Brieven van Der Kinderen over de samensmelting der Museumscholen met de
Academie, in lijnrechten strijd met hetgeen hij een week geleden wilde of liever niet
wilde. Wil onmiddellijk besluit der Commissie van Toezicht, wat ik overhaasting
van zoo'n belangrijke materie acht.
Tegelberg vertelt mij 's avonds (afscheidsdiner voor zijn vertrek naar Indië), dat
Treub hem ook gezegd heeft, dat de Koningin de gezantsbenoeming verhindert. Het
onzalige convooi-plan ging van haar uit en zij steunde daarin Rambonnet.1 Het nieuwe
Ministerie is haar werk. Dit alles is bedenkelijk.
Vóór eenige dagen maakte de Curaçaosche Handel-Maatschappij2 (Peereboom en
Jansen) melding van een wensch van de Bataafsche Petroleum Maatschappij (Colijn),
dat de Curaçaosche Handel-Maatschappij het droogdokbedrijf op Curaçao ter hand
zou nemen, hetwelk de Bataafsche voor haar taak en lichtervloot aldaar noodig heeft,
doch liever niet zelve onderneemt, omdat zij dergelijke nevenbedrijven liever aan
anderen overlaat. Wel wil zij erin deelnemen. Moet onderzocht worden, vrees dat
het geen winstgevende zaak zou zijn. Curaçao zal niet veel verkeer trekken. De groote
haven in die buurt zal Colon worden.3

26 September 1918.
Van Karnebeek gesproken, die mij uitnoodigt zitting te nemen in een Commissie
van Bijstand, waarvan Colijn, Kröller, Van Aalst, Waller en Loder de overige leden
zullen zijn, toegevoegd aan Snouck, die belast zal worden met de geheele
buitenlandsche economische politiek met een afzonderlijk bureau, onder
verantwoordelijkheid van den Minister van Buitenlandsche Zaken.4 Dit ter verkrijging
van

1
2

3
4

Vgl. over de aangeroerde kwestie hier p. 487.
Opgericht in 1890 en tot 1911 onder de naam Handel- en Industrie Mij. ‘Curaçao’, houdt
zich bezig met import en distributie in de Centraal- en Zuidamerikaanse landen. Vgl. W.P.
bedrijfsleven, p. 410. Vgl. over de geschiedenis van deze onderneming ook de volgende twee
voetnoten.
De plannen kwamen niet tot uitvoering. Bij de Curaçaosche Handel-Mij. te Amsterdam was
hieromtrent niets meer bekend. Mededeling van voornoemde onderneming.
Op 16 oktober 1918 volgde bij ministeriële beschikking no. 65888-A.S. de instelling van
deze directie van economische zaken aan het departement van buitenlandse zaken ‘ter
bevordering van de economische aanrakingen en onderhandelingen in het buitenland’. Hoofd
werd jhr. mr. A.M. Snouck Hurgronje. Leden van de raad van bijstand: H. Colijn, voorzitter,
mr. B.C.J. Loder, C.J.K. van Aalst, E. Heldring, A.G. Kröller en dr. F.G. Waller. F.H. Fentener
van Vlissingen trad iets later toe. De notulen van de raad zijn niet teruggevonden. Mededeling
van het ministerie van buitenlandse zaken, Den Haag. Vgl. hier p. 242. Een en ander bij Van
Manen, De Ned. Overz. Trustmij., dl. IV, p. 330.
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eenheid. De bestaande Commissie van Advies zal opgeheven worden, de
Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij blijft consignatielichaam voor
overzee-aanvoeren, maar de Nederlandsche Uitvoer Maatschappij moet slechts als
financieel lichaam voortbestaan, dus ontheven worden van onderhandelingen met
het buitenland. De nieuwe Commissie van Bijstand zal ook de economische
voorlichting van het buitenland, aanstelling van handelsattaché's enz. onder zich
krijgen. Ik nam de uitnoodiging aan, ofschoon het mij spijt, dat er geen middel is in
een dergelijk lichaam een man die het vertrouwen des volks geniet, zooals Wibaut,
te halen. Ik zei dit ook aan Karnebeek, die vooral waarde hecht aan een kleine
commissie van bevoegde personen en meende dat Wibaut niet gevraagd zou kunnen
worden zonder andere politici uit te noodigen. Ik zou Wibaut niet willen hebben als
socialist, maar als wethouder van de voedselvoorziening van Amsterdam, maar erken
het belang van een kleine commissie voor practischen arbeid. Ik vind dan Loder ook
vrij overbodig, een man die geheel buiten de moeilijkheden der laatste jaren gestaan
heeft en bijna 70 jaar zal zijn. Een fout is, dat Van Vlissingen1 er niet in opgenomen
wordt, zeker wel het knapste lid van onze tegenwoordige Commissie van Advies,
een goed kenner van Duitschland en sterk in het debat.
In den namiddag conferentie met de onderhandelaars met Duitschland om af te
spreken welk standpunt aangenomen zal worden.

30 September 1918.
De zekerheid van een slechten oogst in het land, dank zij het ongunstige
September-weer en de totaal veranderde militaire situatie, welke het voor Duitschland
moeilijk maakt ons te terroriseeren, doen mij inzien, dat het oogenblik is gekomen
onze schepen uit te zenden - of althans de stappen daartoe te ondernemen,
onverschillig of zij Duitsche Geleitscheine hebben, m.a.w. de Regeering mag het

1

F.H. Fentener van Vlissingen.
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Geleitschein-Abkommen met zijn bezwarende en vernederende voorwaarden niet
ratificeeren. Zij moet de zekerheid van de Geassocieerden verlangen, dat onze schepen
lading en/of kolen zullen bekomen en van Duitschland, dat zij gerespecteerd zullen
worden. De tijd voor een krachtige houding is gekomen.

3 October 1918.
Maandagavond 30 September academie-vergadering. Besloten wordt Van
Konijnenburg voor de opvolging Dake als gewoon hoogleeraar te polsen, indien
nadere informaties naar zijn moraliteit (omgang met de clique Boutens) niet ongunstig
uitvallen. Indien hij aanneemt, staan Monnickendam en Meyer voor de avonduren
op het program, resp. voor naakt en antiek teekenen. Weigert hij, dan zou Der
Kinderen Leo Gestel willen polsen, dien wij nog te veel zoeker en al te onacademisch
achten, bovendien nerveus. De Commissie voelt meer voor Monnickendam. Dit punt
wordt aangehouden. Der Kinderen leest een lange nota over de door hem dadelijk
gewenschte samensmelting der museumscholen met de Academie voor. Ik raad kalm
overleg met Pit aan, die zelf geenszins haastig gestemd is. Aldus besloten, doch ik
vrees nog moeilijkheden, want Der Kinderen drijft naar een snelle oplossing, welke
ik overhaast zou vinden, en Pit, met wien Der Kinderen het toch al slecht kan vinden,
zal tegenwerken.
Ik hoorde dezer dagen van Op ten Noort, die een briefje van Colijn had, dat deze
als vredesapostel voor de Centralen naar Londen is. Het zijn groote dagen welke wij
beleven. Bulgarije capituleert en keert zich vermoedelijk tegen zijn vroegere
bondgenooten. Turkije zal den oorlog niet kunnen voortzetten, Oostenrijk is op en
de Duitsche tegenstand zal vermoedelijk als een kaartenhuis instorten, tenzij er een
werkelijk parlementaire regeering komt en de Geassocieerden nog te veeleischend
zijn.
Dinsdag Snouck gesproken. Van Vlissingen komt niet in den Raad van Bijstand.1
Karnebeek wil het ledental niet uitbreiden en vindt het een bezwaar dat Van Vlissingen
op de Engelsche zwarte lijst staat. Jammer, hij zou een goed tegenwicht tegen Kröller
gevormd hebben, dien ik voor een minder goed Nederlander aanzie.
Ik dring voorts op krachtige houding, wat betreft het uitvaren der schepen, aan.
Snouck zegt, dat Karnebeek dit van plan is.

1

Uiteindelijk kwam F.H. Fentener van Vlissingen wèl in de raad van bijstand. Vgl. hier p.
239 en 244.
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's Morgens heeft de 1ste bespreking met de Duitschers plaats gehad, voornamelijk
over scheepsbouwstaal. Zij lieten hun eisch van terugverkoop der Nederlandsche
schepen in Duitschland (van de Hamburg-Amerika Lijn gekocht) en financiering der
hier voor Duitsche rekening te bouwen schepen vallen, willen echter niet van de
verhouding van 1:2 af (1 kg staal voor Nederlandsche rekening te gebruiken tegen
2 voor Duitsche). Aangaande onze eisch, de geclausuleerde schepen ook Geleitscheine
te verschaffen en de vaart der hier liggende vloot op Amerika mogelijk te maken,
wanneer wij met de Geassocieerden een general agreement zullen hebben gesloten
krachtens hetwelk ons noodzakelijke levensmiddelen en grondstoffen voor de industrie
ter beschikking worden gesteld, zwegen zij. Dit zal met het Marineamt moeten worden
uitgemaakt - het raakt de hooge Duitsche politiek. Allicht zal een parlementaire
regeering tegenover de neutralen schappelijker zijn. Onze voornaamste troef is geld
- dus verleenen of verlengen van crediet. De geldnood is in Duitschland zeer groot.1
Van Engeland is thans bericht ingekomen, dat men te Londen onderhandelen wil2,
maar Amerika dringt op Washington aan. Geen overeenstemming dus. De Engelschen
hebben steeds frictie met deze hun bondgenooten. Snouck heeft bericht, dat Leverton
Harris (van het Foreign Office) bereid was hier met volmacht te komen, doch dat
Lord Robert Cecil onderhandelingen te Den Haag niet wilde, alleen omdat hij de
persoonlijke politiek van ‘Young Edwards’, den Amerikaanschen handelsattaché,
vreest.
Nog geen gezant voor Washington. Er moet echter druk aan gewerkt worden. Men
heeft de persoon nog niet. Geen der diplomaten komt gelukkig in aanmerking. De
weinige goeden, zooals Vredenburch en Beelaerts, gaan voor pro-Duitsch door.

1

2

Als onderhandelaar had Heldring zich intussen laten vervangen door zijn collega D. Hudig.
Op 31 oktober 1918 kwam men tot overeenstemming. Vgl. Overzicht rijkscommissie distr.
ijzer en staal, dl. I, p. 61 vlg. en dl. II, bijlage 95. Vgl. ter zake van deze onderhandelingen
nog de notulen van de raad van bijstand van 8.10.1918-20.12.1918, in archief Buitenlandse
zaken.
Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, no. 642 (note verbale van de Britse
legatie van 26 september 1918).
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4 October 1918.
Gisteren onderhoud met Vissering naar aanleiding van de publicatie der hervorming
aan Buitenlandsche Zaken.1 Hij verzocht mij ertoe mede te werken, dat
onderhandelingen over credietverleeningen aan het buitenland niet buiten de
Nederlandsche Bank omgaan. Hij vreest anders, dat Van Aalst zulke credieten op
eigen houtje bekonkelt en de bank voor ‘faits accomplis’ stelt, zooals vroeger gebeurd
is. Ik vind zijn verlangen billijk en zeg hem steun toe.
Hedenmorgen besprekingen met S.P. van Eeghen en Van Loon over uitgifte 5
millioen aandeelen Nationaal Bezit Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij; wordt nog korten tijd uitgesteld. Van Aalst is ertegen,
hooren wij, volgens Ter Meulen.

5 October 1918.
Installatie van den Raad van Bijstand door Minister van Buitenlandsche Zaken, met
zakelijke rede waarin hij o.a. zegt, dat hij de buitenlandsche bemoeiïngen van de
Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij onder Buitenlandsche Zaken wil brengen.
Na afloop der vergadering deelt Snouck mij mede, dat de Minister mij wil uitnoodigen
met Colijn en Lovink de economische onderhandelingen te Londen te voeren. Ik
maak aanstonds reserves, deze beide mannen weten niets van de voorgeschiedenis
der onderhandelingen en ik heb geen lust als derde de verantwoordelijkheid in die
omstandigheden te dragen. Bovendien wensch ik op gelijken voet met Colijn te staan
- ik heb al reden te veronderstellen, dat men hem 1sten onderhandelaar zal willen
maken. Hij is immers de Deus ex Machina2 van deze Regeering. Snouck zegt, dat
aan dit mijn verlangen wel voldaan zal worden. Hij zegt mij, dat Valstar uitgenoodigd
zal worden voor de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij mede te gaan.3

1
2

3

Nl. de vorming van een directie van economische zaken en de instelling van een raad van
bijstand. Vgl. hier p. 238.
Zonder twijfel bedoelt Heldring met deus ex machina niet auctor intellectualis. Colijn was
immers niet de auctor intellectualis van het eerste kabinet-Ruys. Veeleer in het stuk is trouwens
zelf de Koningin als zodanig aangeduid. Eerder wordt bedoeld, dat de nieuwe rechtse regering
door de directeur van de Bataafse, die na zijn aftreden als A.R.-minister geen officiële rol
had gespeeld, weer te voorschijn te halen en hem opnieuw op het officiële toneel te plaatsen,
hem echt als een deus ex machina deed optreden.
De commissie o.l.v. H. Colijn bestond ten slotte uit: jhr. A.M. Snouck Hurgronje, E. Heldring,
dr. H. J. Lovink en S. M. D. Valstar (de laatste als vertegenwoordiger van regering en N.O.T.).
Vgl. Van Manen, De Ned. Overz. Trustmij., dl. IV, p. 331.
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6 October 1918.
In den namiddag onderhoud met Van Aalst over de emissie van 5 millioen gulden
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij1, waar hij zich tegen verklaard
had. Zooals gewoonlijk blijkt het voornamelijk gevoeligheid te zijn over het feit, dat
hij niet in de eerste plaats over dit plan gekend is geworden. Ik legde hem den loop
der zaken uit en hij is spoedig gewonnen, wenscht slechts een lagen koers van uitgifte
met het oog op onze zeer conservatieve dividendpolitiek. Ik ben het daarin geheel
met hem eens, doch bind mij niet tot een bepaald cijfer. Hij noemt 200%. Spreken
verder over de vergadering van gisteren. Hij blijkt zeer ontstemd te zijn over de
voortaan aan de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij toegedachte positie en
vindt, dat er iemand voor de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij naar Londen
moet gaan, mede met de onderhandelaars. Zegt, dat Valstar zal weigeren te gaan,
indien hij niet tot gevolmachtigd onderhandelaar benoemd wordt.

Maandag, 7 October 1918.
Commissarisvergadering bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.
Uitgifte goedgekeurd. Daarna bespreking met Van Aalst en Ter Meulen en Van
Eeghen, waarin voorloopig de koers van 200% overeengekomen wordt. Dit is laag,
maar wij hebben het geld thans feitelijk niet noodig, doch wenschen het binnen te
halen, met het oog op den naderenden vrede, waarna geld zeer duur zal worden en
wij het voor uitbreiding onzer vloot noodig zullen hebben.
In den namiddag inaugurale rede van Prof. W. van der Pluym; goed.2 Na afloop
korte bijeenkomst van de Commissie van Toezicht, waarin Der Kinderen mededeelt,
dat Van Konijnenburg niet voor het hoogleeraarschap in aanmerking wenscht te
komen. Besloten wordt, Albert Roelofs uit te noodigen, een talentvol teekenaar en
schilder, ofschoon eenigszins modieus.

1
2

Inderdaad vond de emissie van ƒ 5 miljoen plaats. Vgl. Jaarverslag K.N.S.M. 1918.
W. van der Pluym, Kunstgeschiedenis in verband met het academisch onderwijs aan beeldende
kunstenaars (1918).
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Dinsdag, 8 October 1918.
's Morgens 9.30 bespreking van Den Tex, Van Hasselt en mijn persoon onzerzijds
met de Holland-Amerika-Lijn, vertegenwoordigd door Reuchlin, Wierdsma en Piek,
ter vermijding van toekomstige botsing, welke dreigde naar aanleiding van hun
voornemen zich ook in de vaart op de Westkust van Zuid-Amerika te begeven,
waarover reeds vroeger correspondentie tusschen Wierdsma en mij, in 1912 reeds
tusschen Op ten Noort en den vader van Wierdsma heeft plaatsgevonden. Wij stellen
voor, afbakening van terrein. Zij Noord-Amerika en Mexico-Cuba, wij overig
West-Indië en de Westkust van Zuid-Amerika, overeenkomst betreffende het vervoer
van den Isthmus van Panama, waar onze lijnen samen zullen treffen, indien zij hun
vaart op San Francisco verwezenlijken. Zij verlangen een deel van de vaart op de
Westkust, waar zij in combinatie met Wm. H. Müller & Co. plannen voor ertsvervoer
hebben. (Hierbij is de Gutehoffnungshütte1 betrokken, doch wij weten, dat de
concessies voor de ertsontginningen niet aan Wm. H. Müller & Co. verstrekt zijn.)
Wij verklaren dat, indien zij daarop staan, wij het recht eischen op een deel van
Noord-Amerika te varen. Overeengekomen wordt, dat zij ons voorstel zullen
overleggen en wij na de Londensche reis (Wierdsma en Piek moeten ook naar Londen
voor de door de Engelsche regeering te betalen schadevergoeding voor de
‘Statendam’) weer bijeen zullen komen.
Aan Snouck heb ik gisteren den raad gegeven, Valstar duidelijk als gevolmachtigd
onderhandelaar uit te noodigen. Hem heden sprekende, zegt hij dat hij dien raad aan
den Minister heeft doorgegeven, die Valstar hedenmorgen zal ontvangen.
Den geheelen dag zitting van den Raad van Bijstand over de a.s. onderhandelingen
met de Geassocieerden. Van Vlissingen blijkt - tot mijn groote vreugde - ook tot lid
benoemd te zijn en wel op krachtig aandringen van Waller, die er een Kabinetskwestie
van maakte. Het blijkt, dat de Engelschen en de Amerikanen het over de plaats der
onderhandelingen nog niet eens zijn. De laatsten vragen Washington. De Franschen
trachten te bemiddelen. Voorts wordt de voorgestelde benoeming van Lovink
afgekeurd, omdat hij eerst eenige weken uit Indië terug is en de zaken niet kent. Ik
verklaar dat, indien

1

De Gutehoffnungshütte A.G., een belangrijk concern op het gebied van de mijnbouw,
hoogovens en ijzer- en staalindustrie, ontstond in 1873 uit het hoogovens- en handelsbedrijf
Jacobi, Haniel en Huyssen.
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deze wel meegaat, ik Valstar als gevolmachtigd onderhandelaar mede wil hebben.
Snouck, Van Aalst en ik gaan dit met den Minister bespreken, die Lovink wel wil
laten vallen en zegt, dat Valstar de positie van afgevaardigde zonder volmacht
geaccepteerd heeft. Colijn, Snouck en ik zouden dus volmacht bekomen. Van Aalst
bespreekt op zenuwachtige, weinig zakelijke manier de positie van de Nederlandsche
Overzee Trustmaatschappij, maar komt daarmede niet verder. In den namiddag na
de hervatting der zitting zegt Van Aalst van Valstar vernomen te hebben, dat hij aan
den Minister verklaard heeft zonder volmacht niet te kunnen gaan. Dit wordt mij
later door Valstar bevestigd, die eraan toevoegt, dat Colijn zal onderhandelen en de
heeren Lovink en Heldring hem toegevoegd zullen worden. Karnebeek heeft dus
gelogen. Valstar is woedend en ik besluit morgen Karnebeek te gaan spreken.

Woensdag, 9 October 1918.
Onderhoud met Karnebeek. Verklaar te moeten staan op gelijkheid van de
onderhandelaars, omdat ik geen heil zie in een eenigszins ondergeschikte positie
voor mij, waaraan ik sedert jaren niet gewend ben. Voorts verklaar ik Valstar wegens
zijn kennis van zaken als onontbeerlijk en mijzelf niet bereid te gaan, indien hij niet
medegaat. Colijn mag voor mijn part Voorzitter der Commissie worden. Karnebeek
geeft het eerste punt toe en zal over de volmacht aan Valstar nadenken. Hij beweert,
dat men te Londen een kleine commissie wil hebben. Daarna bespreking met Huizinga
(van de Nederlandsche Uitvoer Maatschappij) over de visscherij, waarbij Schimm
van der Loeff en Everwijn tegenwoordig, en daarna met Smit over scheepsbouwstaal.

Donderdag, 10 October 1918.
In het Handelsblad van gisteren bericht, dat Colijn te Londen zal onderhandelen met
Heldring en Lovink. Een voorbarig en onjuist bericht. Alfred Boissevain zegt mij,
dat hij het niet direct van Buitenlandsche Zaken heeft. Ik schrijf nu aan Karnebeek,
dat ik niet voor de reis naar Londen beschikbaar ben, indien ik niet schriftelijk op
gelijken voet als Colijn, dien ik overigens gaarne als Voorzitter der delegatie zal zien
optreden, benoemd word en indien Valstar geen volmacht krijgt.
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In de Academie in den namiddag intree-rede van Jan Veth1, meer ethnografisch dan
aesthetisch, over den oorsprong van het portret. Der Kinderen deelt aan Commissie
van Toezicht mede, dat Albert Roelofs niet voor de vacature-Dake in aanmerking
wil komen - heeft een te ruim inkomen door lesgeven aan diplomaten en Haagsche
freules zonder talent. Hij wil nu Leo Gestel spreken, hetgeen Commissie van Toezicht
goed vindt, mits hij zich niet aan hem bindt. Wij erkennen zijn gaven, maar hij is
wellicht nog te zeer zoeker en misschien ook te nerveus voor klasse-onderwijs.

Vrijdag, 11 October 1918
Aan Buitenlandsche Zaken bespreking met de Duitsche onderhandelaars over een
nieuwe economische overeenkomst. De heeren zijn vrij mak, ofschoon ze wel eenige
reden tot klagen hebben in verband met de toegezegde verlenging van een crediet
van 6 millioen. De omkeer in Berlijn begint op de houding der Duitschers in
Nederland merkbaar te worden. Wij verlangen - Snouck formuleert het heel goed de uitreiking van Geleitscheine voor de Scandinavische vaart, welke sedert weken
wegens chicanes van Von Müller2, den marineattaché. Gneist, de handelsattaché,
belooft dit onmiddellijk te zullen overbrengen. Even later horen wij, dat Von Müller
teruggeroepen is, d.w.z. één Al-Duitscher minder.
Snouck zegt mij namens den Minister, dat deze met mijn brief accoord gaat en
het bericht in het Handelsblad afkeurt.
Valstar neemt nu ook aan. Het blijkt nu, dat Buitenlandsche Zaken Valstar geen
volmacht wilde geven wegens zijn ondergeschikte positie aan de Nederlandsche
Overzee Trustmaatschappij (secretaris). Daarin hebben de heeren geen ongelijk. Zal
hierover Van Aalst en Op ten Noort benaderen, maar vrees, dat Van Aalst niet zal
medewerken, omdat Valstar daarmede de ook door hem erkende spil is waarom de
Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij draait. Overigens zou het in alle opzichten
gewenscht zijn, ook om Valstar aan de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij
te houden en de samenwerking tusschen de nieuwe directie voor econ.
aangelegenheden (Snouck) en de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij te
verkrijgen, die zoo noodig is, om tegenover het buitenland sterk te staan

1
2

Oratie, getiteld De aandrift tot portretteren, in De Gids (1918), IV, p. 303.
Deze Von Müller, marine-attaché aan het Duitse gezantschap te Den Haag, niet te verwarren
met de gezant F. von Müller (1908-1915).

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

247
en de conflicten te vermijden welke tot dusver schering en inslag waren.
In den namiddag Raad van Bijstand, waarin bekend wordt, dat de Duitschers
50.000 ton scheepsruimte uit onze havens laten, waarmede we graan en andere
noodige zaken kunnen gaan halen. Onze banden worden dus iets minder knellend.
Voorts wordt de instructie voor de gedelegeerden te Londen vastgesteld, maar de
Amerikanen hebben nog altijd niet bericht, dat zij met Londen accoord gaan. Houdt
deze houding verband met onze tot voor kort boudeerende politiek tegenover Amerika,
als gevolg waarvan wij nog altijd geen gezant daar hebben? Karnebeek werkt eraan,
maar heeft geen succes in den beginne. Cremer zou wel willen - ondanks zijn hoogen
leeftijd - maar Washington weigert hem op grond van zijn speech in de Eerste Kamer
na de requisitie der schepen. Nu komt waarschijnlijk Joost van Vollenhoven in
aanmerking, die mij nog zoo ongeschikt niet lijkt, kundig, vlot in den omgang, slechts
geneigd om te spoedig toe te geven - en volgens sommigen niet erg te vertrouwen.

Zondag, 13 October 1918.
Gisterenavond het Duitsche vredesantwoord bekend geworden. Groote vreugde in
de stad. Ofschoon het duidelijk is, dat Duitschland vrede moet hebben, ben ik nog
niet zoo zeker, dat de voorbereiding zoo heel vlot zal gaan. Zal de Entente den omkeer
in Duitschland vertrouwen zoolang de grondwet niet de macht in handen van het
volk legt en de keizer nog op den troon zit? Ook de evacuatie vóór een wapenstilstand
is een netelige positie.

Maandag, 14 October 1918.
Gisterenavond las ik in de Journal de Genève den brief van 18 Januari 1918 van Max
von Baden1 aan Hohenlohe en vrees nu, dat de Geassocieerden in hun wantrouwen
versterkt zullen worden en waarborgen zullen eischen die den Duitschers overmatig
zullen schijnen. Aan den anderen kant heeft het er veel van, dat Duitschland snel
naar de ontbinding afzinkt. Mogelijk zien we er de Commune voor-

1

Vgl. over de bedoelde brief E. Matthias en R. Morsey, Die Regierung des Prinzen Max von
Baden.
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dat we het weten. De Duitscher is gewend in het gareel te loopen, en als dit verbroken
wordt en hij vrij is, is het de vraag of hij in zijn vrijheid krachtig tegenover den vijand
zal blijven.
Voortreffelijke intree-rede aan de Academie van Roland Holst1, al deel ik niet zijn
meening, dat de industrie de monumentale kunst verstikt. Zij is er niet aan
bevorderlijk, mechaniseert haar wellicht hier en daar, maar de monumentale kunst
is juist mogelijk in het stadium waarin wij langzamerhand geraken - van een ethische
opvatting der sociale plichten van het groot-kapitalisme. De revolutie zou die kunst
voor jaren ter neer slaan. Berlage, die er ook is, is het in dit opzicht ook niet met hem
eens, maar evenmin met mij, socialist zijnde.
Der Kinderen heeft ook bij Gestel bot gevangen. Gestel wil zijn vrijheid behouden.
Spreekt nu met M. Wiegman, zonder hem alsnog voor te dragen. Deze schijnt mij
al te onacademisch - genre Cézanne. Ik vrees, dat we in het soort Jurres zullen moeten
vervallen, geen groote figuren als artist, maar goede leermeesters.

Donderdag, 17 October 1918.
Eergisteren Raad van Bijstand aan Buitenlandsche Zaken. Er is eindelijk bericht, dat
Amerika ook goed vindt, dat de onderhandelingen te Londen plaats vinden. We zullen
dus deze week vertrekken. Het voornaamste in de zitting behandeld is, dat wij
besluiten - in samenwerking met Karnebeek, die daarvoor ter vergadering komt een poging te wagen om den Minister van Landbouw van zijn voornemen af te
brengen, dienzelfden dag een verhooging van het broodrantsoen op 250 gram af te
kondigen, op 1 November in te gaan. Het zou onze onderhandelingen te Londen,
waar we broodgraan en andere levensmiddelen moeten bekomen, ernstig kunnen
prejudiciëeren, en dat terwijl het volgens Schimm van der Loeff onmogelijk is met
de tegenwoordige onvoldoende rantsoenen door te gaan, indien er geen aanvoer
komt. De graanoogst is niet kwaad, maar de aardappelen vallen slecht uit. De
bedoeling van IJsselstein is de gemoederen onder het volk te bezweren, nadat
verschillende zijner maatregelen reeds kwaad bloed hebben gezet. De man denkt wel
zeer luchtig over de moeilijkheden welke hem omringen. Kröller stelt in de
vergadering een nota

1

R.N. Roland Holst, Ethische factoren in de monumentale schilderkunst (1918).
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op, welke Snouck aan van IJsselstein brengt voordat hij in de Kamer komt. Volgens
het Kamerverslag in de pers laat van IJsselstein zich gelukkig op dit punt althans vrij
voorzichtig uit, al is zijn toon nogal optimistisch.
Van de Gezantsbenoeming te Washington geen nieuws. Van Eeghen zegt mij, dat
Cremer nog op antwoord wacht of hij Washington aangenaam is.
De middagkranten bevatten het harde antwoord van Wilson aan Duitschland1, dat
mij niet verwondert, maar volgens velen doorvechten beteekent. Het komt mij
waarschijnlijk voor, dat de Duitschers zich aan alle eischen hunner vijanden zullen
onderwerpen. Het is slechts te hopen, dat dezen zich enigszins zullen weten te matigen,
zoodat er geen hang naar weerwraak in een groot deel der Duitschers zal blijven.
Von Müller, de marine-attaché, blijkt nog niet weg te zijn.

Zaterdag, 19 October 1918.
Morgen gaan we naar Londen. 5 gevolmachtigde gedelegeerden en een trosje van
adviseurs.
Eergisteren kennis gemaakt met Lovink, wiens uiterlijk aan vele Amerikaansche
congresleden doet denken, die men in Washington ziet rondwaren.
Cremer tot gezant benoemd, nadat Washington (na 3 weken te hebben laten
wachten) geseind heeft, dat men hem zal ontvangen met ‘very great pleasure’. Indien
hij niet te oud geworden is, lijkt mij de keus goed - een heldere man met breede
opvattingen. Zijn 72 jaar ziet men hem niet aan. De Rotterdammer2 is niet tevreden,
vindt hem niet de man om den modernen geest van Amerika te begrijpen.
Gisteren Raad van Bijstand, waarin behandeld het aanbod van Amerika om 100.000
ton kolen per maand en graan te leveren, een witte olifant, daar we de scheepsruimte
voor levensmiddelen, grondstoffen enz. noodig hebben en de kolen veel liever uit
Duitschland

1

2

Wilson had op 14 oktober 1918 de onmiddellijke staking van de duikbotenoorlog verlangd
en gevraagd mee te delen met welke regering in Duitsland hij en zijn bondgenoten te doen
hadden. Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p. 687.
De N.R.C.
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betrekken. Besloten zeer hartelijk te bedanken en de zaak te Londen te bespreken.
Bij Buitenlandsche Zaken brief van den Engelschen gezant ingekomen, waarin
hij namens zijn Regeering in zeer vleiende termen Vissering uitnoodigt mede naar
Londen te komen om de groote leening welke zij hier plaatsen wil, te bespreken. Dat
zal ons geld kosten, zegt Kröller, die evenmin als ik een hoog idee van Vissering's
geschiktheid als onderhandelaar schijnt te hebben. Dezer dagen lag hij echter nog
met Spaansche griep te bed, zoodat het twijfelachtig is, dat hij kan reizen. Daar men
mij met de bespreking van crediet-aangelegenheden te Londen belast heeft en ik
geen financier ben, zag ik gaarne een eerste klas bankier medegaan of overkomen,
doch liever niet Vissering, die eenigszins wezelachtig is.
Uit Duitschland officieus bericht, dat men de militairen en marine-menschen van
de onderhandelingen over staal en ijzer ontheven heeft en wij voortaan met
vakmenschen te doen krijgen. Ommekeer over de geheele lijn dus. Weliswaar is er
nog geen antwoord op de laatste nota van Wilson, maar de vrede is niet meer tegen
te houden. De Duitscher zet de tanden op elkaar om vol te houden en zal zeker de
miltaire partij en de imperialisten eronder houden, nu het duidelijk is, dat deze hun
geen overwinning kunnen brengen. Mogelijk is natuurlijk, dat er reactie komt tegen
de tegenwoordige democratische richting, maar die kan het pleit niet meer winnen
en zou door de Commune gevolgd worden.
Vragen van aanzienlijke loonsverhooging van de zijde der havenarbeiders zullen
ingewilligd moeten worden.1 Als iets zeker uit dezen oorlog voortvloeit, is het de
macht van den arbeider, die echter even zeker tot excessen zal leiden, al bestaat er
eindelijk een collectief arbeidscontract in ons bedrijf. De toestand bij de arbeiders
is jammerlijk, ernstige verzwakking door ondervoeding, geen kleeren, geen geld.
Wij leven op een vulkaan.

25 October 1918.
Gisteren te Londen aangekomen en in het Carlton Hotel afgestapt, waar Colijn
aangetroffen. Andere gedelegeerden, behalve Snouck, die bij den Gezant logeert,
eveneens in het hotel. Reis was goed,

1

Volgens het jaarverslag der N.K.S.M. 1918 werden de looneisen ingewilligd.
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behalve oponthoud door mist, voordat wij te Boston konden landen. Te Boston
overnacht en met zijn twaalven gedineerd in de ‘White Horse’. Van Swinderen, die
de reis op de Sindoro meegemaakt had, was zeer op dreef. Piek van de
Holland-Amerika Lijn was ook van de partij. Hij vindt Wierdsma te Londen, om
samen over de vergoeding voor de getorpedeerde ‘Statendam’ te onderhandelen.
Déjeuner door Colijn aangeboden. 's Namiddags bespreking met Mr. Landré1 en
Veltkamp2 over de visscherij op de Noordzee in verband met den vischuitvoer naar
Duitschland. Volgens hen dicteert Amerika in die aangelegenheden en is het zeer
hard voor ons.
Bezoek van Noud de Beaufort3, die zegt dat Ter Meulen overkomt, hoewel niet
speciaal voor een leening.
Vóór mijn vertrek uit Holland had ik Vissering nog per telefoon gesproken, die
mij zeide, dat hij niet naar Engeland zou willen gaan.4 Ik acht het ook beter, dat niet
Vissering, zijnde president der Nederlandsche Bank, over een leening onderhandelt,
doch een particulier bankier. Vissering was het daarmede eens en wij spraken af, dat
ik Ter Meulen vragen zal over te komen, wanneer het mij voor de onderhandelingen
noodig schijnt. Ik wil de verantwoordelijkheid niet alleen dragen. Hope & Co. zijn
de exchange agents van de Bank of England en hier zeer gezien.
Gedineerd in de St. James' Club met s'Jacob5, dien ik jaren lang niet gezien heb.
Hij is geneigd handelsattaché te worden en de besprekingen bij te wonen.
Besprekingen der delegatie over de vaststelling der bij de Geassocieerden in te
dienen nota. Lovink is zeer tegen uitvoer van vee naar Duitschland.6 Colijn zeer
helder. In den namiddag voorstelling door

1
2
3
4

5

6

Ned. onderhandelaar over visserijzaken te Londen.
Onbekend
A.J. de Beaufort.
Vgl. ook het dagboek van de minister van buitenlandse zaken Van Karnebeek, 31 oktober
1918, in Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p. 710. Daar blijkt dat Vissering
ook aan Van Karnebeek zijn principiële bezwaren had medegedeeld. In een onderhoud met
de gezant, Sir Walter Townley, heeft Van Karnebeek de aandacht ter zake gevestigd op Ter
Meulen en Joost van Vollenhoven.
Heldrings oude vriend F.B. s'Jacob. Op Snouck Hurgronje maakte hij een zeer goede indruk.
Vgl. diens verslag aan Van Karnebeek, 25 en 27 oktober 1918, in Smit, Buitenlandse politiek,
dl. V, tweede stuk, p. 703.
Vgl. het in noot 2, p. 253 genoemde verslag, in Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede
stuk, p. 702.
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Van Swinderen aan Sir Laming Worthington-Evans, Minister of Blockade, Leverton
Harris, Under Secretary for Foreign Affairs, Sheldon, den Amerikaanschen
vertegenwoordiger, Charpentier, den Franschman, en [oningevuld], den Italiaan.
Spraken af, dat we Maandag te 3 uur voor het eerst een officieele zitting zullen
hebben.
's Avonds met s'Jacob te gast bij Colijn. De zaak met s'Jacob in orde gemaakt.
Valstar heeft telegram van Karnebeek, waarin deze zegt dat hij op aandrang van
Van Aalst, die hem (Valstar) aan de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij niet
missen kan, afziet van zijn benoeming tot handelsattaché te Washington. Wie dan
wel? Cremer zoekt nu in Holland.1

Zaterdag, 26 October 1918.
Den ganschen dag onderlinge besprekingen en opstelling der stukken, die aan Sir
Laming overgelegd worden. Gedineerd met Valstar en Stheeman in de Trince's.

Zondag, 27 October 1918.
Wandeling met s'Jacob van Beaconsfield naar Taplow door de Burnham Beeches,
een heerlijk wild beukenbosch in de prachtigste najaarskleuren. 's Avonds diner bij
den Gezant, waar ik Van Hamel

1

Vgl. Verslag Hurgronje aan Van Karnebeek, 25 en 27 oktober 1918, in Smit, Buitenlandse
politiek, dl. V, tweede stuk, p. 703: ‘Hij (Valstar) is bang dat Van Aalst de N.O.T. zal drijven
in eene richting, die niet in het algemeen belang is en blijft daarom liever ter plaatse. Valstar
is een eerlijk en betrouwbaar man, al is hij vaak lastig. Men kan zeker zijn dat hij ook de
N.O.T. zal drijven in eene richting, die met het algemeen belang overeenkomt. Gaat hij weg,
dan is er steeds gevaar, dat Van Aalst ons op surprises verrast’.
De daaropvolgende alinea van Snouck is merkwaardig i.v.m. wat Heldring schrijft (‘wie dan
wel?’): ‘Heldring wilde dat Valstar zijn broer John Heldring, thans in Amerika, als
handelsattaché in zijn plaats aanbeval. Valstar was uit collegialiteit wel bereid dit te doen en
bezorgde mij, toen de zaak ter sprake kwam, een penibel ogenblik, want ik moest Heldring
zeggen dat ik hem ongeschikt vond. Hij is uiterst bruikbaar als no. 2 en als zoodanig durf ik
hem gerust aan te bevelen. Als no. 1 moeten wij iemand hebben met meer ervaring en vooral
iemand, van wien vaststaat, dat hij veel initiatief heeft. Het scheppen van eene nieuwe
organisatie zal geen kinderwerk zijn. Ik weet niemand, tenzij het Joost van Vollenhoven zou
zijn.’
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(op weg naar Frankrijk) en Mr. André1, den vischman, aantrof. Van Hamel heeft o.a.
Steed, den foreign editor van de Times, gesproken, die Holland een first class neutral
acht, d.w.z. een neutrale staat die neutraal gebleven is, omdat hij anders door
Duitschland vernietigd zou zijn, in tegenstelling met b.v. Zweden, dat uit profijtlust
onzijdig bleef.

Maandag, 28 October 1918.
Eerste zitting met vertegenwoordigers der geassocieerde Regeeringen, welke met
een onaangename kwestie begon, nl. het verlangen der Geassocieerden, dat de koop
van ± 500.000 kg kinine eenige weken geleden door hen, met Schalkwijk als
vertegenwoordiger der Javasche belanghebbenden gesloten, door de afgifte van
uitvoervergunningen uit Java gevolgd zal worden, alvorens de besprekingen kunnen
beginnen. De Gouverneur-Generaal weigert die vergunningen indien er geen
contra-prestatie tegenover staat, waarover de Engelsche Regeering zeer verbolgen
is, daar zij volgens haar beweren met medeweten en toestemming van de
Nederlandsche Regeering den koop gesloten heeft.2 Aan onze delegatie was van
dezen koop niets bekend, klaarblijkelijk heeft het Ministerie van Koloniën van de
onderhandelingen van Schalkwijk afgeweten, doch het heeft er niets van aan
Buitenlandsche Zaken nòch aan den heer Lovink, lid van onze delegatie, medegedeeld.
Daar kinine een onzer weinige troeven is, kan deze koop als funest beschouwd
worden, te meer omdat de Engelschen vermoedelijk te goeder trouw geweest zijn en
het blijven weigeren der exportvergunningen op de onderhandelingen een zeer
ongunstigen invloed zou hebben. Wij besluiten dus te overwegen de Nederlandsche
Regeering te verzoeken den Gouverneur-Generaal op te dragen uitvoervergunningen
te geven en daartegenover - doch niet als compensatie maar als welwillendheid
tegenover den vetnood in Holland - van de Geassocieerden gedaan te krijgen, dat de
convooischepen ‘Noordam’, ‘Tabanan’ en ‘Bengkalis’ met een lading cocosolie van
Indië naar Nederland mogen vertrekken. De overweging hiervan wordt toegezegd.

1
2

Mogelijk dezelfde als onder noot 1, p. 251.
Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, no. 682, no. 685 (Snouck Hurgronje
aan Van Karnebeek, 25 en 27 oktober 1918: ‘Wij zullen dit punt moeten toegeven, want
anders geeft het spul’) en no. 688, 689 en 691.
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Volgende vergadering op Woensdag vastgesteld. Gedineerd met Holle1, Snouck en
s'Jacob bij Claridge.

Dinsdag, 29 October 1918.
Naar de City in den morgen. Bezoek aan Huth Jackson en Farrer2 (Baring), het laatste
in gezelschap van Noud de Beaufort. Farrer, lid van de Exchange Committee, zegt
dat naar zijn meening een leening in Holland niet meer noodig is, de koers zoodanig
verbeterd zijnde, maar hij achtte het wel mogelijk, dat de Regeering van een andere
meening is.
Namiddag onderhoud met Schalkwijk c.s., die ons den indruk geven bonafide hun
kinine verkocht te hebben en onder den indruk verkeerd te hebben, dat de
exportvergunningvraag door de beide regeeringen opgelost zou worden.
Met Colijn bij Ritz gedineerd. Hij zegt mij, dat Deterding spoedig weggaat als
President-Directeur der Bataafsche en dat hij, Colijn, hier denkt te komen wonen.3
Voorts dat hij in den Raad van Bijstand bij Buitenlandsche Zaken ook Vissering had
willen hebben, doch Van Vlissingen niet, naar mijn meening ten onrechte. Loder en
Waller zijn Karnebeek's keus.

Woensdag, 30 October 1918.
Weder een volle zitting met de Geassocieerden, waarin Colijn mededeelt, dat de
Nederlandsche Regeering tot de uitvoering van het kinine-contract wil medewerken,
doch niet gehouden is exportvergunning te verleenen, daar de afsluiting van het
contract zonder haar goedkeuring heeft plaats gehad. Wij hadden sedert de vorige

1

2
3

Alexander Albert Holle; was een neef van mr. N.P. van den Berg, de president der Ned.
Bank. Heldring moet hem al uit zijn jeugd, via zijn vader, hebben gekend. Holle woonde
lange tijd in Londen, sinds omstreeks 1930 in Frankrijk. Hij leefde van de opbrengst van een
theeplantage op Java, was bezeten van techniek, nl. van de mogelijke uitvinding van een
vliegtuig met klapwiekende vleugels en een auto met vierwielaandrijving. Wellicht heeft hij
voor de financiering hiervan contact gehad met Heldring. Door zijn grote beminnelijkheid
won hij veler sympathie, hij verkeerde met talrijke koninklijke hoofden. Mededeling van de
Heer N.P. van den Berg, Amsterdam.
Een firmant van het bankhuis Baring te Londen.
Van 1914-1922 was Colijn directeur der Bataafsche Petroleum Mij.; aanvankelijk te Den
Haag, vervolgens te Londen.
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vergadering uit Den Haag mededeeling van dit standpunt ontvangen, dat ons ook
juist leek, maar ons niet eerder bekend kon zijn, daar ons niet alle betrokken stukken
ter hand gesteld waren. Bovendien was ons uit een onderhoud met den heer Van
Schalkwijk gebleken, dat de Engelsche regeering wel degelijk geweten had, dat de
Nederlandsche Regeering door Schalkwijk geenszins ten opzichte van de
uitvoervergunningen gebonden was. Voorts deelde Colijn mede, dat op de vraag of
de Gouverneur-Generaal uitvoervergunningen verleende, nog geen antwoord gegeven
kon worden, daar men hierover uit Nederland naar Java geseind had en bericht
wachtende was.
Voorts besprekingen over den uitvoer naar Duitschland, die ons niets verder
brachten.
's Avonds diner van Deterding, waar ik o.a. Sir Marcus Samuel ontmoette, benevens
vele andere, grootendeels Joodsche, oleocraten.

Donderdag, 31 October 1918.
Lunch met Sheldon, den Amerikaanschen gedelegeerde, op St. James's Club met
Snouck. Vinden hem vrij gunstig gestemd, doch zijn instructies zijn gelimiteerd.
's Avonds met Wierdsma en Piek in het Savoy gedineerd, waar ik het publiek,
vergeleken bij vroeger, opmerkelijk vulgair vind. Wierdsma en Piek hebben nog
geen succes met hun pogingen om vergoeding voor de ‘Statendam’ te krijgen.

Vrijdag, 1 November 1918.
Met s'Jacob naar Sir Ernest Glover aan de Ministry of Shipping om uit te vinden, of
het contract tusschen de Engelsche en Amerikaansche regeeringen eenerzijds en de
Nederlandsche reeders anderzijds door Ruys1 en Van Hasselt hier besproken, door
die regeeringen bevestigd werd. Dit bleek het geval te zijn wat de Engelsche regeering
betrof. Van de Amerikaansche regeering was nog op enkele punten bericht uitstaande.
Glover maakt een zeer gunstigen indruk. Hij brengt maatregelen in verband met de
teruggave der schepen, welke hij aanstaande acht, ter sprake.
In den namiddag bespreking aan de Treasury met Keynes en Peel over een door
de Geassocieerden gewenschte leening van 150 mil-

1

B.E. Ruys, de reder.
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lioen gulden. Colijn, die het Engelsch niet goed meester is, toont zich hierbij niet
vasthoudend genoeg. Hij had zich van tevoren in het hoofd gezet, dat een leening
van langen duur gewenscht werd en lokte dit bijna uit. Bovendien heeft hij van zulke
zaken onvoldoende verstand - hij had mij het woord moeten laten voeren, te meer
daar ik de kwestie in Amsterdam besproken had.
's Avonds vóór ons vertrek naar een diner, door Leverton Harris aangeboden,
ontvangen wij een door hem geteekenden brief, waarin zonder eenige verdere
argumentatie de Engelsche regeering haar standpunt in de kinine-kwestie handhaaft,
en een tweede nota, waarin ons verminderde rantsoenen aangeboden worden, op
voorwaarde dat geen export naar Duitschland van vee enz. plaatsvindt - een hoogst
onbehoorlijke en onwelwillende houding. Men wil ons klaarblijkelijk onze troef uit
de handen slaan, evenals het in Maart met onze schepen geschied is. Ik verberg, bij
Harris aangekomen, mijn opinie niet. Hij zegt, dat het niet zoo erg bedoeld is en dat,
indien de kinine-kwestie in orde komt, al de rest tot onze bevrediging geregeld zal
worden. Hij gaf mij te verstaan, dat de Amerikanen de grootste moeilijkheden
veroorzaken. Is het smooth talk? Overigens lukt het mij, door de bewondering voor
zijn buitengewone kunstverzameling, die hij mij met groote geestdrift toont, mijn
ergernis voor dien avond te vergeten. Op het diner zit ik naast Keynes, van wien ik
nog eenige bijzonderheden over de leening verneem, welke mij aanleiding geven
een telegram, in aanvulling op het niet zeer geluklige telegram van Colijn, naar
Amsterdam te zenden.

Zaterdag, 2 November 1918.
Bezoek aan de Zwitsersche legatie met Snouck, die via Bern uit Den Haag vernomen
heeft, dat wij een deel van onze vloot ten behoeve van het vervoer voor Zwitserland
willen afstaan. Wij maken haar duidelijk, dat onze scheepsruimte, eigen vlag gebleven,
reeds onvoldoende voor onze eigen behoefte is.
Te 12 u. bezoek van Snouck en mij bij Leverton Harris aan het Foreign Office,
waarin Snouck zeer flink den geassocieerden regeeringen hun unfaire houding verwijt
- de schepenroof gevolgd door beloften van rantsoenen, door onze eigen schepen te
halen - hetgeen wij door Duitschland verhinderd waren te doen, en nu wij in dit
opzicht vrijer staan, worden wij opnieuw voor den eisch gesteld, dat wij eerst een
onzer laatste troefkaarten uit handen zullen geven - machts-
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misbruik dus - terwijl de kwestie der rantsoenen op losse schroeven gezet wordt.
Harris toont zich redelijk en is, behoudens goedkeuring van zijn regeering en de
bondgenooten, bereid een regeling te accepteeren, waarbij wij hem de levering van
dat gedeelte der kinine en kinabast toezeggen dat de geassocieerden onmiddellijk
behoeven (50.000 kg) op voorwaarde dat in de economische behoeften van Indië
(rijst van Britsch-Indië en Saigon, goederenverkeer met Amerika, Java-thee naar
Australië en tarwe daar vandaan) worde voorzien, terwijl de 3 schepen met
klapper-olie van Indië naar Las Palmas kunnen vertrekken. Voorts geeft hij ons te
kennen, dat 15.000 stuks vee naar Duitschland uitgevoerd mogen worden, mits België
3 maal zooveel krijgt, waarmede dus het beginsel van geen export naar Duitschland
overwonnen is. De kinine-regeling wordt door Colijn des avonds in een door mij
opgestelden brief bevestigd, tevens beantwoorden wij het memorandum over het
general agreement, ons standpunt handhavende. In ons antwoord zinspelen we niet
op de door Harris bedoelde concessie, die hij in-officieel vermeld had.

Zondag, 3 November 1918.
Wandeling met s'Jacob in voortdurenden regen van Leatherhead over Dorking naar
Reigate, door prachtig zeer heuvelachtig landschap en langs mooie buitenplaatsen.
Valstar heeft weer een telegram van Karnebeek, waarin bij hem op aanneming
van den post van handelsattaché in Washington wordt aangedrongen. De
Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij seint hem eveneens, dat zij haar bezwaren
laat varen. Valstar meent, dat deze frontverandering verklaard moet worden door de
ontvangst van ons telegram waarin wij Valstar's en Snouck's samenwerking als
onontbeerlijk ter uitvoering van een overeenkomst met de Geassocieerden beschreven
en hem dus meer in Den Haag dan te Washington op zijn plaats achten. Van Aalst
heeft daarin zonder twijfel een vermindering van zijn machtspositie gezien. Met
Valstar en Snouck intiem samenwerkend, is het veld van intriges voor hem gesloten.
Valstar in Amerika, dan treedt Van der Goes in zijn plaats, die eerder tot zijn werktuig
te maken is. Ik gevoel dus niets voor Valstar's vertrek naar Amerika.
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Maandag, 4 November 1918.
Volledige zitting aan het Foreign Office onder presidium van Sir Laming1, die ons
voorstel, aan Harris gedaan, verwerpt en het oude onaannemelijke standpunt blijft
innemen. Ook wij blijven op ons stuk staan, waarna de zitting geschorst wordt en de
Geassocieerden onderling beraad plegen. Bij hun terugkomst doen zij het voorstel
dat wij het kinine-contract geheel erkennen, waartegenover de Geassocieerden Indië
willen voorzien en de klapperolie-schepen toestaan. Dus alweer dezelfde onredelijke
eisch van overgave voordat over het general agreement onderhandeld wordt. Over
uitvoer naar Duitschland enz. niets. Colijn verklaart zich onvoldaan en wij verlaten
de zitting zonder verdere gesprekken; het voorstel zal ons schriftelijk toegezonden
worden.
Wij zijn dus steeds op het doode punt. Een hachelijke positie, vooral omdat wij
het niet langer zonder aanvoeren van overzee kunnen stellen.
Ik ben, hoezeer ook verontwaardigd over de houding der Geassocieerden, weinig
ingenomen met de leiding van Colijn, wiens gebrekkige kennis van het Engelsch
hem voor de woordvoering ongeschikt maakt, maar wiens ijdelheid hem ertoe drijft,
dit gedeelte der taak onzer delegatie niet aan Snouck over te laten. Zijn betoog, in
het Hollandsch zoo helder, is in het Engelsch poover en dikwijls begrijpt hij de
Engelschen verkeerd.

Dinsdag, 5 November 1918.
Briefje van Harris, waarin hij zegt het voorstel nog niet te kunnen zenden, aangezien
hij in overleg met de India & Colonial Offices is, klaarblijkelijk om de voorziening
van Nederlandsch-Indië zeker te stellen, tegenover onze kinine. Daarom gaat het
niet. Wij wenschen het principe te handhaven en niet te bukken voor den
onrechtmatigen eisch de kinine-zaak af te doen voordat de onderhandelingen over
het general agreement beginnen. Er wordt besloten, dat Snouck Harris ons standpunt
nog eens zal uitleggen en tevens zal trachten over het doode punt, waarop wij geraakt
zijn, heen te komen. Zijn gesprek, gevolgd door nog eenige andere, heeft succes.
Men wil ons tegenover de kinine in algemeene trekken waarborgen, dat onze
wenschen ten aanzien van den uitvoer naar Duitschland, de aanvoeren

1

Sir Laming Worthington-Evans, de minister van blokkade.
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van overzee, den handel van Indië en de scheepvaart vervuld worden. Het bleek, dat
men van geassocieerde zijde gevreesd had, dat wij de kinine gedurende den loop der
onderhandelingen als wapen gebruikt zouden hebben, om onze eischen er door te
wringen en dat wilde men niet. Daar Worthington-Evans met deze ook door ons
goedgekeurde regeling accoord gaat, sluit de dag in afwachting van een schriftelijke
bevestiging.

Woensdag, 6 November 1918.
Overeenstemming is bereikt (de adhaesie van Amerika voorbehouden) ook over de
redactie van dit gentlemen's agreement, op den grondslag waarvan wij nu verder de
details zullen kunnen bespreken.
Uit Den Haag is bericht1, dat de Gouverneur-Generaal geen uitvoervergunningen
voor kinine geweigerd heeft en ook voor normale hoeveelheden niet weigeren zal.
Een andere kwestie is de weigering der Bandoengsche kininefabrieken het
contract-Schalkwijk te erkennen. Zoo noodig zal den Gouverneur-Generaal
opgedragen moeten worden de kinine te vorderen en ter beschikking der koopers te
stellen.
André, de Haarlemsche advocaat, die hier in opdracht van de Nederlandsche
Uitvoer Maatschappij het vischcontract met de Engelsche regeering behandeld heeft,
blijkt geneigd te zijn handelsattaché te Washington te worden. Hij lijkt ons zeer
geschikt, te meer daar hij nu de verdere besprekingen kan bijwonen. Bovendien is
hij getrouwd met een Canadeesche, een vriendin van de dochters van President
Wilson, welke relatie hem allicht niet schaadt.

Donderdag, 7 November 1918.
Diner in het ‘House of Commons’ door S. Samuel aangeboden. Ongeveer 100
Parlementsleden aanwezig. Ik zit naast Sir George Younger, een Schotschen brouwer,
en Sir John Spear, een ouden country squire uit Devonshire. De eerste moet een der
vooraanstaande Unionisten zijn, een aardige prater. Uitmuntende toast van Van
Swinderen. Men is vol over het verzoek om een wapenstilstand van Duitschland.
Younger zegt, dat de voorwaarden zeer hard zijn. Hij beweert ze van Lloyd George
gehoord te hebben.

1

Vgl. het telegram van Van Karnebeek aan de gezant te Londen De Marees van Swinderen,
5 november 1918, in Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p. 720. Vgl. eveneens
p. 724 en 727.
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Vrijdag, 8 November 1918.
De besprekingen schieten niet verder op, hetgeen gedeeltelijk aan den politieken
toestand toe te schrijven is. Na het sluiten van een wapenstilstand verandert de positie
der Geassocieerden tegenover ons geheel. Zij behoeven ons dan niet meer met het
oog op de blokkade van Duitschland te beknibbelen, doch onze aanvoeren
overeenkomstig de gereduceerde wereldvoorraden te beperken. Overigens hebben
zij dan met ons het belang onze productie vergroot te zien, en ons daarin te helpen,
door ons aan zooveel mogelijk veevoeder en kunstmeststoffen te helpen.
Diner bij Swinderen, tafelheeren de High Commissioner van Zuid-Afrika,
Schreiner, en Lawrence, Chairman van de British Mercantile Insurance Co. De eerste
is in tegenstelling met Hughes voor de open deur politiek. Hij spreekt goed Engelsch
en niet zeer gemakkelijk Afrikaansch. Voorts kennis gemaakt met Dr. Geyl, den
bekwamen correspondent van de ‘Rotterdammer’1. Mevrouw Van Swinderen is een
zeer intelligente Amerikaansche, die goed Hollandsch gevoelt. Voorts aanwezig Lord
Emmott, Huth Jackson, Lords Reay en Weirdale, en Purdy, de High Commissioner
voor Canada.

Zaterdag, 9 November 1918.
Onderhoud met Leverton Harris over scheepsbouwstaal enz.
De Duitsche Keizer treedt eindelijk af, te laat om de revolutie te verhinderen,
welke in Duitschland verrassend snelle vorderingen gemaakt heeft. Het maakt den
indruk alsof de man zich met hand en tand aan den troon vastklampte, een poovere
figuur. Welk een val in eenige weken tijd. De wapenstilstand waarover thans
onderhandeld wordt, kan niet uitblijven en de vrede daarna evenmin. Duitschland is
volkomen op, al is zijn leger nog niet vernietigd. Men is hier vreugdevol, maar kalm
gestemd, men hoort geen onwaardige hoovaardij.
Lord Mayor's show en banket in de Guild Hall met speech van Lloyd George, laag
bij den grond als gewoonlijk.

1

De N.R.C.
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Zondag, 10 November 1918.
Wandeling met s'Jacob en Holle van Amersham over Pear naar High Wycombe. 's
Avonds met hem op St. James's Club gegeten, daarna nog met Colijn geconfereerd
en een eindje gewandeld.
De Keizer is met den Kroonprins naar Holland gevlucht. Of hiermede de beweerde
reis van Van Heutsz naar het Duitsche hoofdkwartier in verband stond? Het zijn in
elk geval geen gewenschte gasten.1
Ballin is gestorven, volgens zeggen zelfmoord.2 Het levenswerk van dezen grooten
man was door den oorlog verwoest. Hoeveel meer vooraanstaande Duitschers zullen
thans niet de wanhoop nabij zijn!

Maandag, 11 November 1918.
De wapenstilstand geteekend. Groote vreugde in Londen gedurende den ganschen
dag en den geheelen avond. Goddank is aan de slachting een eind gekomen. Wat zal
Marie3 verheugd zijn, haar broer, die zoo vaak in den heetsten strijd geweest is,
gespaard. Maar ik denk liever niet aan de moeilijkheden en reusachtige conflicten
tusschen arbeid en kapitaal, welke de vrede zal medebrengen.
Ik ontmoet 's morgens Harris, die mij zegt, dat Amerika ongunstig op het voorstel
eener onmiddellijke voorziening in onze ergste nooden geantwoord heeft. Amerika
zit ons met onze rantsoeneering dwars.
In den namiddag bespreking der delegatie met Harris en Sheldon, waarin ons
voorstel tot onmiddellijke uitzending uit onze havens van de noodige tonnage om
van overzee de noodige aanvoeren te gaan halen, wordt gedaan, waarbij zij al de
noodige faciliteiten garandeeren. Daarbij wordt geen woord van Amerika's afwijzende
houding gezegd. Sheldon zegt, dat hij geheel op eigen verantwoordelijkheid handelt.

1

2
3

Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p. 728. De ministerresident te Brussel,
Van Vollenhoven, bericht op 9 november 1918 Van Karnebeek, dat hem is medegedeeld dat
Wilhelm II nog deze nacht of anders morgenochtend vroeg naar Nederland zal vertrekken.
Dit was inderdaad het geval. Met de ineenstorting van het Duitse keizerrijk zag Ballin onder
zijn werk als reder de bodem wegvallen.
Heldrings echtgenote, M.C. Heldring-Bungener, van origine een française.
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Dinsdag, 12 November 1918.
Colijn ontvangt een telegram uit Den Haag van zijn partij, waarin het gevaar van
revolutie in Holland als zeer nabij beschreven en op zijn onmiddellijke overkomst
aangedrongen wordt. De liberalen schijnen niet van plan te zijn zich te verzetten.
In den namiddag hebben wij opnieuw een vergadering bij Harris met de
vertegenwoordigers der overige geallieerden, waarin ons een voorloopig agreement
wordt voorgelegd, o.a. de geheele rantsoeneering bevattende en tevens een clausule
volgens welke de door de Geassocieerden gerequireerde schepen ten dienste der
Geassocieerden zouden blijven varen.1 Het blijkt, dat de Foreign Office vrij
alarmeerende berichten uit Holland heeft en de Geallieerden ons dientengevolge
spoedig aan voedingsmiddelen willen helpen, daar de onrust meer aan honger dan
aan politieke ontevredenheid toe te schrijven is. Tevens geven zij echter te kennen,
dat de toevoeren verzekerd zullen zijn zoolang er een stabiele regeering in Holland
is. Intusschen bevat het voorstel verscheidene punten, behalve dat der schepen, welke
niet acceptabel zijn. Wij komen daartegen op.
Ik ben geenszins gerust over den loop van zaken in Nederland. Revolutie heb ik
na den langen duur van den oorlog verwacht, maar het is spoediger gekomen dan ik
verwacht had, al vermoedde ik dat Holland er eerder rijp voor was dan Duitschland.
Dáár, zoo dacht ik, komt de omwenteling na den oorlog en na de demobilisatie
wanneer de werkloosheid en ontnuchtering plotseling op den overwinningsdroom
en de kunstmatige welvaart volgen, maar de buitengewone demoralisatie die den
afval van Bulgarije verwekte, heeft daar een angstwekkend snel ontbindingsproces
ten gevolge gehad, dat nu op Holland inwerkt. De socialisten schijnen half op de
soldatenraden te steunen, half door deze gedreven te worden. Er is m.i. geen reden
waarom Duitschland niet naar een periode van anarchie zal afzakken, vooral wanneer
het leger te velde, dat Hindenburg vrijwel onder zich schijnt te hebben, naar zijn
haardsteden terugkeert.
's Avonds heb ik een gesprek met Colijn en Van Swinderen, die vrij pessimistisch
over de mogelijkheid van de handhaving der Koningin zijn. Haar eigen politiek,
inzonderheid die ten opzichte van den Opperbevelhebber Snijders, welken zij tegen
den zin van Mi-

1

Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, no. 735, 736, 739.
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nister De Jonge niet wilde loslaten, heeft haar kwaad gedaan. Ook het domme optreden
van den Prins1 met zijn wilde zwijnen, zijn afzetten van groote terreinen op de Veluwe,
heeft het monarchale prestige geschaad. Ik denk, dat de verschijning van den
Duitschen Keizer als vluchteling in Holland de gemoederen niet rustiger stemt.
Colijn is voornemens zoo spoedig mogelijk naar Holland terug te keeren.
Ik dineer op de Athenaeum Club met Hirst en Sir Hugh Bell, de laatste het type
van een breedzienden, hoogst beschaafden Engelschen werkgever, tevens geleerde
en schrijver, zeer jong voor zijn 74 jaar. Hirst is als altijd vol minachting over Lloyd
George.
In de Londensche straten gaat de herrie intusschen door - vredesvreugde. Over
een half jaar zal de stemming anders zijn!
Van thuis geen bericht, ik ben eenigszins ongerust over een verder verblijf der
mijnen in Amsterdam, het broeinest van tumult.

Woensdag, 13 November 1918.
Deterding en eenige anderen mijn gasten. Deterding een zeer levendig en blijkbaar
impulsief man, die gaarne in extremis vervalt, al zijn zijn denkbeelden gezond. Heeft
een min oordeel over Van Aalst.

Donderdag, 14 November 1918.
Colijn vertrek via Dover-Duinkerken (met een destroyer) - Brugge (per auto) naar
Holland. Vóór zijn vertrek wordt de voorloopige general agreement in der haast nog
eens met de Geassocieerde vertegenwoordigers besproken en door hem geteekend,
een zeer ongewenschte procedure en alleen door de omstandigheden, welke Colijn's
spoedige terugkeer in Holland vereischen, gewettigd. De eisch, dat de gerequireerde
schepen in dienst der Geassocieerden blijven varen, is uit het Agreement gelicht,
maar zal zeker weer op de proppen komen. Aan Valstar is het gelukt, de rantsoenen
van graan en vet op bevredigende wijze te verhoogen, ondanks den tegenstand der
Amerikanen. Aan veevoeder en kunstmest krijgen we echter zeker te weinig, doch
daar ik overtuigd ben, dat wij over eenige weken van Amerika den wensch zullen
vernemen onze productie te vergrooten, ook ten behoeve van Duitschland - de
regeeringsorganen zijn nu nog op oorlog ingesteld en het kost eenige moeite het rad
in de tegen-

1

Prins Hendrik.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

264
overgestelde richting te laten draaien - maak ik mij niet ongerust over de geneigdheid
der geassocieerde regeeringen om ons te beknibbelen. Eerder zal er een wereldtekort
aan verschillende voedingsstoffen zijn.
De berichten uit Holland zijn iets beter. De Regeering schijnt een krachtige houding
aan te nemen en heeft de overeenkomsten met de Geallieerden gepubliceerd, wat
een goeden indruk gemaakt heeft.
Mijn drie weken van samenwerking met Colijn hebben mij het inzicht geopend
op een hoogst kundig en krachtig man, geneigd om te doceeren, ijdel en eenigszins
behept met de allures van een nouveau riche. Als onderhandelaar in Londen heeft
hij zijn goede en zijn kwade zijde. Hij is zeer helder en leidt onze onderlinge
beraadslagingen uitmuntend, maar zijn meening is altijd dadelijk gevormd, ook over
dingen waarvan hij weinig verstand heeft. Hij spreekt en verstaat Engelsch niet goed
en daar de Engelschen hem als oud-Minister zeer aardig weten te cajoleeren, zegt
hij te gauw ‘yes’ en ‘allright’, waardoor wij ons standpunt soms onnoodig moeten
prijsgeven. Hij zal Deterding opvolgen en hier gaan wonen. Ik vrees, dat deze zwakte
hem mettertijd wel eens parten zal spelen. Zijn succes begint hem naar het hoofd te
stijgen.

Zaterdag, 23 November 1918.
Sedert den 14den geen tijd voor notities gehad, onze onderhandelingen zijn door een
nieuwen eisch der Amerikanen gecompliceerd. Thans zijn wij het eindelijk over het
Agreement geheel eens, maar Sheldon heeft op het laatste oogenblik geweigerd te
teekenen uit deferentie voor Dr. Lorenzo Taylor van de U.S. War Trade Board, die
heden uit Amerika in Londen aankomt, een houding welke ons allen tegenvalt. Daar
Taylor beschreven wordt als een ‘disagreeable ignorant Jew’, staat de geheele zaak
voor mij nog op losse schroeven. Maandag moet Taylor beslissen.
Den 16den kwam hier Ter Meulen van Hope aan, om het financieele deel van de
economische overeenkomst te behandelen. Hij was den 13den uit Nederland via
Brugge-Boulogne vertrokken en had op het laatste oogenblik Van Vlissingen
gesproken, die hem namens eenige ‘vooraanstaande’ mannen in ons goede vaderland:
Kröller, Van Leeuwen1, Lohman2, Dresselhuys en Nolens, de bood-

1
2

Mr. dr. W.F. van Leeuwen.
Jhr. mr. A.F. de Savornin Lohman.
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schap medegaf, te trachten door tusschenkomst van Smuts op Barnes, lid van het
War Cabinet, of Henderson invloed uit te oefenen, opdat zij Troelstra1 vóór Zondag
van zijn revolutie-voornemens zouden afbrengen door hem erop te wijzen, dat van
levering van voedingsmiddelen enz. niets kon inkomen, indien tengevolge van
onlusten een behoorlijke distributie niet verzekerd was.2 Zondag zou de groote meeting
gehouden worden, waarop over de instelling van soldatenraden en dus over het
voortbestaan der monarchie zou beslist worden. Men beschouwde, zoo zeide Ter
Meulen, een dergelijke waarschuwing van den kant der Engelsche labourmen als het
eenige wat de omwenteling kon voorkomen. Men moet die dagen in Holland wel
zeer in angst gezeten hebben, om een dergelijke boodschap te kunnen uitzenden.
Van Kröller en Van Vlissingen onbegrijpelijk. Gelukkig waren de laatste berichten
uit Nederland zeer geruststellend. Wij trachtten Smuts te vinden, doch hij bleek uit
de stad te zijn. Den volgenden avond dineerden wij evenwel bij hem in het Savoy
Hotel. Hij was het met mij eens, dat de boodschap gevaarlijk was en zeker niet
gepoogd moest worden van burgerlijke zijde op de leiders der Labourpartij in te
werken. Bovendien was het te laat, want Troelstra's meeting had reeds plaats gehad.
Smuts had evenwel, evenals wij, uit Holland vernomen, dat het gevaar althans
voorloopig geweken was. We bleven een uurtje na tafel met hem praten. Hij heeft
een zeer donkeren kijk op de ontwikkeling van sociale toestanden in Europa, te
beginnen met die in Duitschland, waar het de vraag is of de socialisten het tegen het
populum zullen kunnen houden. Smuts trof mij als een bijzonder heldere kop van
grooten eenvoud. Hij heeft hier een merkwaardigen invloed.

1

2

In een brief van 14 november 1918 van de gezant te Londen, De Marees van Swinderen, aan
Van Karnebeek, meldt eerstgenoemde dat lord Robert Cecil verwoed is op Troelstra .... ‘dien
hij zegt eenvoudig op order en met het geld van Scheidemann te handelen’. De redenering
is dat Scheidemann overal revolutie aanwakkert, teneinde voor Duitsland betere
vredesvoorwaarden te verkrijgen. Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p.
741.
In de in noot 1 boven genoemde brief gewaagt De Marees van Swinderen van een uitspraak
van lord Robert Cecil; ‘Hij (lord Robert) zeide mij dat door enkele personen in Nederland
gevraagd was om gewapende hulp of tusschenkomst van Engeland, waar hij echter niet voor
was’. Vgl. p. 268. Men maakte zich tot 14 november in Engeland zorgen over de toestand
in Nederland op grond van de sombere rapporten van de gezant sir Walther Townley. Vgl.
Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p. 744.
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Hij vertelde o.a., dat het Duitsche offensief in Maart tegen den zin van Hindenburg
ondernomen was, die het te gevaarlijk vond de laatste Duitsche reserves op het spel
te zetten. Het was de va-banque zet van Ludendorff, die Duitschland naar den
ondergang voerde.
Eenige dagen later dineerde ik bij Huth Jackson, bij wien Henderson den volgenden
dag zou eten. Jammer dat ik hem niet ontmoette. Ik maakte met veel genoegen met
Mrs. Jackson kennis, een vooruitstrevende vrouw met veel smaak, groot
bewonderaarster van Holland en zijn natuurschoon. Zij inviteerde mij naar de
Labourmeeting op heden mede te gaan, wat ik gaarne aannam. De Regeering verbood
het haar echter op het laatste oogenblik. Na den eten kwam Lord Brassey1, zoo juist
uit Rome en Noord-Frankrijk teruggekomen, een eenigszins gedegenereerd, doch
goedig uitziend man met een gezond verstand, die de King's speech in het House of
Lords op dien middag had aangehoord en getroffen was door de ijzige koude
waarmede zij ontvangen was, alles valsche schaamte van de Engelschen voor elkaar.
Wel kras voor een werkelijk goede rede na het zegevierende slot van den grootsten
oorlog, ooit door Engeland gevoerd. Hij beweerde ook, dat Foch niet de lofrede tot
de Engelsche generaals gehouden had welke de pers weergaf.

Dinsdag, 3 December 1918.
Zondagavond te Amsterdam teruggekeerd. Vrouw en kinderen wel, ofschoon Marie
pas longontsteking gehad heeft. De griep heerscht hier nog steeds erg. Veel dooden.
Uit New York bericht, dat John2 zeer ernstig ziek geweest is, ook longontsteking.
Het revolutiegevaar is voorloopig voorbij. Ik hoor zelfs, dat de Amsterdamsche
bootwerkers er geen lust in hadden, en als die niet willen, dan wordt de zaak voor
revolutionnairen moeilijk. De Hollandsche kranten had ik in Engeland niet gelezen,
maar aan boord had Van Swinderen, die met zijn vrouw naar Groningen is, de
mailedities van de Nieuwe Rotterdamsche Courant. De lezing geeft een koddigen
indruk van de geschiedenis dier dagen. Drie dagen lang boomt

1

2

Thomas Allnut, lord Brassey (1863-1919); zoon van Thomas B. (1836-1918), de vroegere
civil lord of the admirality en gouverneur van Victoria, Austr., die hier niet bedoeld kan zijn,
omdat hij op 23 februari 1918 al overleden was. Encycl. Brit.
Heldrings op één na jongste broer, J.G. Heldring.
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men in het Parlement rustig of er revolutie gemaakt zal worden. Troelstra heeft zich
leelijk vergaloppeerd.
Op Maandag, 25 November, is het economisch verdrag gesloten.1 De Amerikanen
gingen ten slotte met den tekst mede dien ik met Charpentier overeengekomen was.
Wij zijn van onze aanvoeren verzekerd, meer schepen worden ons niet afgenomen,
en omtrent de gevorderde schepen wordt een nadere overeenkomst voorbehouden.
Ik heb echter den indruk, dat bij de Engelschen sterke neiging bestaat de gevorderde
schepen zoo spoedig mogelijk terug te geven. De Amerikanen schijnen ze daarentegen
voorloopig te willen houden.
De kolenpositie in Holland is zeer ongunstig: dringende telegrammen bereikten
ons om te trachten meer kolen uit Engeland te bekomen, hetgeen evenwel afstuitte
op de ook in Engeland heerschende schaarschte aan kolen en de ontstemming in het
land, langzamerhand ook aan het Foreign Office merkbaar, tegen Nederland naar
aanleiding van het verblijf van den Keizer in ons land en den doortocht der Duitsche
troepen door Limburg.2
Leverton Harris, Donderdag 20 November bij mij te lunch, zegt mij, dat de
doorlating der Duitsche troepen door Limburg als een inbreuk op de neutraliteit
beschouwd wordt en dat de Franschen erop aandringen, dat Limburg door de
Geallieerden bezet wordt. Den volgenden dag wordt Valstar door Spicer van het
Foreign Office over de ontstemmende houding der Nederlandsche Regeering
ingezeept. De Engelsche pers is over het verblijf van den Keizer in Nederland vrijwel
geladen en het ziet ernaar uit, dat de onverklaarbare handeling onzer Regeering, de
Duitsche troepen zonder voorafgaand overleg met de Entente door te laten, gebruikt
zal worden om ons te dwingen den Keizer uit te leveren. Daarmede zullen wij dan
tevens allicht een stuk Limburg of Zeeuwsch-Vlaanderen aan de Belgen kwijt raken.
Ik spreek over de positie met Van Swinderen, die blijkbaar van de meening der
Engelsche regeering niet goed op de hoogte is, maar toch begrijpt dat de toestand
ernstig is. Hij zendt

1
2

Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p. 758.
Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, no. 748, 751, 755, 756. Dit laatste bevat
een telegram van Van Karnebeek aan De Stuers, gezant te Parijs, 21 november 1918: ‘Retour
en Allemagne de certaines troupes allemandes, à travers Limbourg par route Maeseyck à
Susteren a été accordé dans intérêt population belge et après entente avec ministres de
Belgique, de France et de Grande Bretagne. Armes et matériel de guerre qu'elles amènent
restent aux Pays Bas. Veuillez informer presse.’
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dien avond een cijfertelegram aan Van Karnebeek, waarin hij o.m. mijn onderhoud
met Leverton Harris vermeldt.1
Zaterdag, 30 November, verlaat ik Londen met Van Swinderen en zijn vrouw, die
naar Groningen gaan om de hoogbejaarde en zieke Mevr. Van Swinderen2 op te
zoeken. Valstar blijft nog in Londen.
In Holland teruggekomen, zie ik in de kranten het bericht, dat Mrs. Struycken,
Loder en Bles van de Regeering de opdracht hebben omtrent de rechtsvraag van de
positie van den Keizer in Nederland advies uit te brengen. Maandag spreek ik mijn
ouden vriend Loder, die mij helaas zegt, dat hun onderzoek tot de conclusie geleid
heeft, dat de Keizer rechtens niet uitgeleverd kan worden, nòch aan de vijanden in
Duitschland, nòch aan Duitschland zelf. Ik vertel hem in vertrouwen hoe hoog de
spanning is. Hij zit ermede in, daar hij, evenals ik, inziet, dat de eenige redding ligt
in het vertrek van den Keizer.
Daarna bezoek ik Karnebeek, die mij niet eerder had kunnen ontvangen. Hij begint
met te vragen wat men in Engeland denkt van het succes der Nederlandsche Regeering
tegenover het revolutionnaire pogen. Ik antwoord hem, dat de Engelsche Regeering
zich een deel van het succes toeschrijft. (Leverton Harris is inderdaad zeer trotsch
op zijn denkbeeld in de dagen toen het scheen of de revolutie in Nederland groote
kans van slagen had, in de concept-overeenkomst de uitdrukking ‘Royal’ Netherlands
Government te gaan gebruiken, terwijl tot dusverre Netherlands Government de
gebruikelijke term was.3 Ook heeft Bonar Law in het Parlement verklaard, dat de
aanvoeren van levensmiddelen enz. naar Nederland alleen zouden plaats hebben,
indien de Geassocieerde Regeeringen van de

1

2
3

Vgl. hier noot 1, p. 258. Het cijfertelegram bij Smit, Buitenlandse politiek, no. 782, 29
november 1918: ‘Presse anglaise commence s'occuper de plus en plus d'extradiction
ex-empereur Allemagne et passage troupes allemandes par Limbourg et conduit à ses deux
questions importance grandissante dans campagne électorale. Mon impression est que
gouvernement ne saura plus longtemps conserver, attitude plutôt passive et silentieuse
observée jusqu'ici. Déjà Ministère Aff. Etr. a dit à Heldring que, en vue irritation croissante
du pays, contre gouvernement hollandais, ce dernier ne pourrait s'attendre à aucune faveur
concernant charbon; de même source, vient un bruit que France songe sérieusement, à aller
occuper militairement partie Limbourg. J'ai informé presse des motifs qui ont mené à décision
communiquée.’
Anne Judith de Marees van Swinderen-Wijckerheld Bisdom.
Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p. 758.
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stabiliteit van het gezag in Nederland, dus van de behoorlijke distributie der aanvoeren,
verzekerd waren.) Het gesprek komt daarna op de Limburgsche en de Keizer-kwestie.1
Karnebeek acht de Nederlandsche Regeering zeer verongelijkt. De doorlating der
Duitsche troepen, na ontwapening, was geschied om België een dienst te bewijzen,
en met den Keizer zitten we volgens hem leelijk bezet. De Regeering had zijn toelating
onmogelijk kunnen weigeren en een uitlevering aan de Entente zou ons in de
geschiedenis veroordeelen. Ik merk op, dat in de Limburgsche kwestie voorafgaand
overleg met de Entente de nu opgeblazen grief had kunnen voorkomen en het gevaar
thans dreigt, dat men de uitlevering van den Keizer eischt en om kracht bij te zetten
Zeeuwsch-Vlaanderen en Limburg bezetten zal, in welk geval wij die landstreken
wel aan België kwijt zullen zijn. Bovendien is onze kolenpositie zonder kolen uit
Engeland wanhopig, nu Duitschland tengevolge van de gisting in het mijngebied
geen kolen meer levert en onze eigen productie door het vertrek der Belgische
mijnwerkers afneemt. En Engeland, waar ook kolennood heerscht, zal ons geen kolen
meer geven, zoolang de politieke verhouding niet in orde is. Ik raad Karnebeek aan
overleg met de Entente-mogendheden te plegen ten einde uit de impasse te komen.
Hij vreest dan voor een onmogelijk te vervullen eisch gesteld te zullen worden. Naar
mijn meening komt die eisch toch en het is beter door aanraking te zoeken blijk te
geven dat wij ons rekenschap geven van het feit dat de Entente de eenige macht ter
wereld is. Is het niet mogelijk, zoo vraag ik hem, den Keizer onder het oog te brengen
dat zijn verblijf hier gevaar voor het land oplevert en zijn vertrek ons aangenaam
zou zijn en zoo dit mislukt, den man aan Duitschland uit te leveren, wanneer dit het
gevolg is van opgelegde vredesvoorwaarden? Karnebeek vreest, dat het laatste niet
zal gaan, daar hij volgens de bestaande verdragen toch alleen uitgeleverd zal kunnen
worden, indien hij strafrechtelijk vervolgd wordt. Ik meld hem vervolgens dat de
Engelsche Regeering uitgebreide inlichtingen over onze Ministers heeft ingewonnen,
welke haar de overtuiging hebben verschaft dat de groote meerderheid ervan
pro-Duitsch is en raad hem aan vrij geregeld voeling met de Engelsche Regeering
te blijven houden door de uitzending van goed geïntroduceerde particulieren. Hij
vraagt mij of ik bereid zou zijn met een missie naar Engeland

1

Vgl. hier in samenhang Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, no. 726, 727, 730,
739, 748, 749 vlg.
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terug te gaan, waarop ik antwoord dat, indien de Regeering mij een bepaalde opdracht
verstrekt, ik een dergelijk mandaat niet zou verwerpen, maar er de aandacht op vestig,
dat ik wel veel vrienden onder de Engelsche liberalen heb, doch niet onder de
tegenwoordige machthebbers behalve Leverton Harris, wiens invloed men niet
overschatten moet en die na de verkiezingen van het tooneel verdwijnen zal, en
Smuts. Wellicht zou Colijn - zo voeg ik er aan toe - de aangewezen man zijn, hoewel
hij het bezwaar medebrengt van niet goed Engelsch te spreken en te begrijpen.1 Van
Van Swinderen, hoe gaarne ik hem persoonlijk mag lijden, weet men nooit of hij
een eenigszins delicate opdracht, waartegen hij zeker opziet, zal uitvoeren.
Wij scheiden zonder dat er een besluit genomen is.

Woensdag, 4 December 1918.
Raad van Bijstand bijgewoond. Loder zegt mij, dat hij overweegt, zijn medeleden
in de rechtskundige commissie voor te stellen, de regeering in haar advies erop te
wijzen, dat het internationaal recht zich voortdurend ontwikkelt en al is het volgens
de oude opvattingen niet mogelijk den Keizer uit te leveren, men niet à priori kan
zeggen, dat na deze oorlog niet een positie gecreëerd zal worden welke de uitlevering
niet langer onmogelijk en onbehoorlijk maakt. Ik zat erover te denken, of men niet
aan de Entente zou voorstellen hem naar Argentinië onder haar vrijgeleide te
verschepen, waar hij voor ons en de rust in Europa geen gevaar opleveren zou.
Gisterenavond met Fentener van Vlissingen gegeten, die in de revolutionnaire
crisisdagen contact met de Regeering en invloedrijke personen heeft gehad. De
ministers waren radeloos, Karnebeek, nu weer zoo gewichtig, beefde als een riet.
Slechts Heemskerk2, wiens onverschilligheid hem ook toen niet verliet, bleef kalm,
doch geen enkele poging om Troelstra's drijven te stuiten, ging van de Regeering
uit, totdat de omstandigheden de revolutie vrijwel onmogelijk gemaakt hadden. De
Engelsche gezant had, door zijn regeering gemachtigd, Troelstra laten weten dat de
geassocieerde mogendheden geen toevoeren naar Nederland zouden kunnen laten
plaats hebben,

1
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‘Zijn Engelsch is zeer leelijk, maar voldoende om duidelijk te maken wat hij wil zeggen,’
aldus Snouck Hourgronje aan Van Karnebeek, 25 en 27 oktober 1918, in Smit, Buitenlandse
politiek, dl. V, tweede stuk, p. 703.
Mr. Th. Heemskerk, de toenmalige minister van justitie.
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indien er door een minderheid revolutie gemaakt werd en dus geen stabiele regeering
en goede distributie te verwachten was. Dit bericht moet, volgens v. Vlissingen
Troelstra overdonderd hebben.1 Dat was Woensdag, 13 November. Ongeveer
tegelijkertijd mislukten de pogingen tot oproer in Amsterdam, waar de huzaren uit
hun kazerne op de menigte schoten.2

Zondag, 8 December 1918.
Op Vrijdag onderhoud met den Minister van Landbouw3, die mij uitgenoodigd heeft
als eenig reeder zitting te nemen in de Raad van Bijstand van het onlangs opgerichte
Bureau van de Scheepvaart, dat de geheele scheepvaart moet regelen. Ik maak hem
duidelijk, dat de eenige manier om de scheepvaart het grootst mogelijke profijt voor
het land te doen afwerpen, is, de regeling van het gebruik der schepen aan de reeders
over te laten, die evenwel van de regeering aanwijzing moeten krijgen omtrent de in
de eerste plaats te vervoeren lading en vrachten. Voor deze aanwijzingen kan het
Bureau Scheepvaart dienen. De reeders zouden zich dan in een kantoor moeten
vereenigen, dat in hetzelfde gebouw als het Bureau Scheepvaart moet zetelen. Ook
de afdeeling der Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij die de consenten voor
de lading afgeeft, en de economische afdeeling van Buitenlandsche Zaken, die het
contact met de buitenlandsche regeeringen voor deze aangelegenheden bewerkstelligt,
moeten onder hetzelfde dak. IJsselstein geeft toe op het punt der reedersorganisaties
en zal de reedersvereeniging bij zich ontbieden;

1
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Vgl. Blonk, Novemberstorm tot grote depressie, p. 109; Troelstra, Gedenkschriften, dl. IV,
p. 210, 217. Twee dagen na Troelstra's befaamde rede, sprak deze in een fractievergadering
van de S.D.A.P.: ‘De bedreiging onzer voedselvoorziening door de Entente is het groote
middel om onze strijd om de macht in andere banen dan die van beroering te leiden’. - Tevoren
was in de pers het bericht verschenen dat de Britse regering de aanvoer naar ons land zou
stopzetten, indien zich ordeverstoringen voordeden; het heette dat Colijn dit dreigement had
uitgelokt. Vgl. over de revolutiepogingen nog Herinneringen van Schaper, p. 214 vlg.
Op de avond van die dag had een revolutionair comité een bijeenkomst gehouden, waar o.a.
Domela Nieuwenhuis en Wijnkoop spraken. Na afloop trokken duizenden naar de
Oranje-Nassaukazerne waar de secretaris van een soldatenraad in hechtenis zou zitten. Toen
de menigte opdrong, schoten de wachten, hetgeen vijf mensen het leven zou hebben gekost.
Vgl. Blonk, Novemberstorm tot grote depressie, p. 110.
Ir. H.A. van IJsselstein, minister van landbouw, nijverheid en handel.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

272
hij heeft echter bezwaar tegen de vereeniging onder één dak van al de genoemde
organen, daar hij vreest er anders te veel buiten gelaten te worden. De man begrijpt
niet wat noodig is om zulke zaken vlug te laten marcheeren, doch ik vind dat al veel
bereikt is doordat hij de indeeling der scheepsruimte aan de reeders wil overlaten.
Van der Houven van Oordt, de voorzitter van het Bureau Scheepvaart, was bij het
onderhoud aanwezig en viel mij bij. Ik bedank echter, wegens gebrek aan tijd, voor
het lidmaatschap van den Raad van Bijstand1, waarvoor ik Van Hasselt aanbeveel.
Daarna onderhoud met Loder over de Keizer-kwestie. Deelt mij een en ander over
de vermoedelijke strekking van het advies der Commissie mede. Hij keurt het beleid
van Karnebeek zeer af.2
In den namiddag Raad van Bijstand aan Buitenlandsche Zaken, waarin Karnebeek
verschijnt en de waarschijnlijkheid uitspreekt, dat een of meer Londensche
onderhandelaars naar Londen terugkeeren om op de behandeling der nog hangende
subsidiaire overeenkomsten toe te zien. Indien het zijn bedoeling is, dat ik zou gaan,
is de inkleeding heel onhandig. Immers Colijn, dien ik van onze besprekingen met
Karnebeek niet onkundig had kunnen laten, verklaarde zich onmiddellijk bereid naar
Londen te gaan, waarna hij liet volgen, dat hij het zeer op prijs zou stellen, indien ik
hem vergezelde. In de vergadering verklaarde ik mij daartoe bereid, doch na afloop
zeide ik hem, dat het mij ongewenscht voorkwam, dat wij beiden gingen.
Vertrouwelijke gesprekken met de Engelsche autoriteiten over de Keizer-kwestie
moeten tête à tête zijn en het zou geen aanbeveling verdienen als wij als twee gansjes
de Londensche officiëele wereld afliepen. Het kwam er maar op aan, wie de beste
brieven had, en na eenig overleg kwamen wij tot de conclusie, dat Colijn moest gaan,
die Sir William Tyrrel uit zijn vredesbesprekingen in het voorjaar 19183 (toen de
Entente aan Duitschland voorstellen deed, welke het verwierp) kent. Tyrrel schijnt
wel de meest invloedrijke man aan de politieke afdeeling van het Foreign Office te
zijn.
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Wel te verstaan: de Raad van Bijstand van het zojuist opgerichte Bureau van de scheepvaart.
Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p. 778, Notulen ministerraad, 6 december
1918: besloten wordt dat Van Karnebeek de Duitse gezant zal meedelen dat de regering er
prijs op stelt dat de ex-keizer naar Duitsland terugkeert. Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl.
V, tweede stuk, no. 793.
Vgl. hierover Kühlmann, Erinnerungen, p. 569-571.
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Ik erken, dat ik ook weinig lust had met Colijn tezamen zulke besprekingen te houden,
daar hij steeds het woord wil voeren en dit in het Engelsch niet op een wijze doet
welke altijd bevorderlijk aan het bereiken van het doel is.
De missie is zeker urgent, want de toon der Ententepers wordt steeds dreigender,
en met name zijn de Franschen zeer heftig, om van de Belgen niet te spreken, zoodat
we Limburg en/of Zeeuwsch-Vlaanderen wel eens bezet zouden kunnen zien, indien
de Duitsche Keizer niet spoedig van hier verdwijnt. Overal wordt tegen ons gestookt,
en het is haast duidelijk, dat onze - behoudens weinig uitzonderingen - pro-Duitsche
gezanten veel vat op zich geven.
In bovengenoemde vergadering van den Raad van Bijstand behandelen wij ook
de kwestie van de onderbrenging der 4 diensten onder één dak, die Colijn krachtig
verdedigt. Van Aalst zegt, dat de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij bereid
is een gebouw te koopen, indien de Regeering het geld nog moet aanvragen. Colijn
zal de zaak nog eens bij Karnebeek en IJsselstein bepleiten.
's Avonds bezoek van Karel van Lennep en Kapt. Boerée over de burgerwacht.
Voor eenige dagen noodigde Vissering mij uit zitting te nemen in het Comité van
Advies voor de directie der Nederlandsche Bank, hetwelk ingevolge de gewijzigde
statuten in het leven geroepen zal worden. Ik begrijp niet goed, waarvoor een goede
directie behalve haar commissarissen een Comité van Adviseurs noodig heeft, noch
ook hoe zoo'n comité voldoende op de hoogte kan zijn om met kennis van zaken te
adviseeren.1 De nieuwe directie zal, behalve uit Vissering en Van Vollenhoven2, uit
Delprat en Tetrode3 bestaan, het Comité uit Rehbock4, Ferd. de Beaufort, Rahusen,
Muysken en mijn

1

2
3
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De instelling van een commissie van advies bij de Ned. Bank was een uitvloeisel van de
Bankwet van 1918; de bedoeling, die voorzat, was het contact met het bedrijfsleven te
verzekeren. Tevoren werd dit mogelijk gemaakt, doordat de vijf directeuren slechts enige
uren per dag op de bank werkten en verder eigen zaken dreven. Daar voortaan full time
directeuren zouden worden benoemd, moest men in een leemte voorzien; de raad van
commissarissen leende zich niet voor deze taak. Vgl. de Jong, De Wetgeving, p. 150-152,
187, 323.
Joost van Vollenhoven.
Mr. P.J.C. Tetrode.
H.C. Rehbock.
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persoon, waarvan de eerste 3 reeds aangenomen hebben. Ik besluit met Muysken en
Rahusen overleg te plegen.1
Gisteren, Zaterdag, gesprek met Van Aalst ten zijnent over de politieke verhouding
tot de Entente. Hij is zeer opgewonden en beweert, dat de Belgen en Franschen klaar
staan om in te grijpen. Zegt ook, dat volgens betrouwbare (?) Belgen de Duitsche
troepen hun wapens in België achtergelaten hebben en zelven met alle mogelijke
geplunderde have door Limburg getrokken zijn. De bedoelde wapens zijn via Visé
naar Duitschland getransporteerd. Zegt, dat Karnebeek door de Geallieerden
gewantrouwd wordt en liegt. Hij moet weg, meent hij.
's Middags gesprek met Colijn en Karnebeek over onze reis naar Londen.
Karnebeek dringt erop aan, dat wij beiden gaan. Ten slotte zwicht hij voor mijn
argument, dat het nuttiger is een van ons beiden bij de hand te hebben om later te
zenden, als hier de zaken zich ontwikkelen zóó, dat opnieuw een vertrouwelijke
missie noodig is. Hij zinspeelt ook op de noodzakelijkheid iemand naar Parijs te
zenden. Colijn zegt, dat hij aan Tyrrel de vraag zal voorleggen, in welken vorm de
uitlevering gevraagd zal worden, ten einde op die wijze te trachten een weg te vinden
waarlangs wij uit de moeilijkheid komen. Ik wijs erop, dat de bij de Entente bestaande
meening, volgens welke de Regeering den Keizer hier wil houden, in de eerste plaats
uitgewischt dient te worden. Karnebeek is het hiermede eens, maar zegt steeds maar,
dat het een uiterst moeilijke kwestie is. Daarmede komen we niet verder. Colijn ziet
het belang beter in, en ik heb hoop, dat hij in Londen wel wat goeds zal uitwerken.
Na afloop dezer bespreking, waarin ook nog de vereeniging der 4 diensten onder één
dak ter sprake gebracht wordt2, een denkbeeld waarmede Karnebeek accoord gaat,
geef ik Colijn nog in overweging aan de Engelschen te vragen of de Entente den
Keizer een vrijgeleide aan boord van een Nederlandsch schip naar Argentinië of
Chili zou willen verstrekken. Dit zou ons de moeilijkheid der uitlevering doen
omzeilen en de man zou in een deel der wereld ondergebracht zijn waar hij geen
verder gevaar voor de menschheid zou opleveren. Natuurlijk is daarmede

1
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Heldring nam de uitnodiging ten slotte niet aan; in zijn plaats werd H.W. van Marle benoemd.
Heldring heeft hier op het oog: de redersvereniging, het bureau scheepvaart, de afdeling der
N.O.T. die de consenten voor de lading afgeeft, en de afdeling van Buitenlandse Zaken die
deze zaken behandelt.
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niet aan den wensch der Entente-pers, hem voor de rechtbank te brengen, voldaan,
doch wellicht laat zij dat verlangen bij terugkeerende nuchterheid vervallen.

Maandag, 9 December 1918.
Gisteren Van der Schalk bij mij gehad, die dezer dagen uit Parijs is teruggekomen.
Stemming daar tegen ons zeer opgewonden, in de eerste plaats wegens de
Keizer-kwestie, zóó dat van der Schalk het rustiger vond naar Holland terug te keeren.
De goede man is nu eenmaal zeer impressionabel. Wel is het evident, dat met de
Franschen thans niet valt te redeneeren en er een ellendige lastercampagne tegen ons
gevoerd wordt. O.a. wordt thans beweerd, dat de Fransche krijgsgevangenen, die bij
duizenden dagelijks ons land op de terugreis uit Duitschland doortrekken, slecht
behandeld worden, alsof men hier niet steeds al het mogelijke voor krijgsgevangen,
en speciaal voor Fransche, doet en alsof dat mogelijke niet door de nooddruftige
omstandigheden waarin wij verkeeren, zeer beperkt wordt.
's Namiddags bezoek aan Ferd. de Beaufort, bij wien ik inlichtingen omtrent den
Keizer te Amerongen tracht uit te vinden. Hij weet niet veel anders dan dat Bentinck
zijn gast gaarne kwijt zou willen zijn, dat hij streng bewaakt en zijn correspondentie
gecensureerd wordt, dat Bentinck's kok niet voor hem heeft willen koken, de
bevolking in de buurt in het algemeen onwelwillend tegenover den Keizer gestemd
is en men van hem zegt, dat hij niet recht bij zijn zinnen is en den ganschen dag maar
door praat.
Dop van Lennep1, 's avonds bij mij, weet te vertellen, dat hij tegen den ingenieur
der Staatsspoorwegen die van de grens met hem meereisde, blijk gaf zijn positie in
het geheel niet in te zien en zoutelooze aardigheden debiteerde. Een en ander valt te
harmonieeren met de misselijke houding welke hij in de laatste dagen zijner regeering
heeft aangenomen - vlucht uit Berlijn, vlucht uit het hoofdkwartier.
Heden was Hugo Daniëls2, onze weinig betrouwbare agent uit Dusseldorp, dien
wij bij gebrek aan beter nog niet hebben kunnen loozen, bij mij en gaf te kennen, dat
de eenige redding voor Rijnland en Westfalen in een aansluiting aan Frankrijk, België
en Holland ligt. Het land is niet agrarisch, maar industrieel en heeft, om te

1
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Jhr. Adolf George van Lennep.
Verder onbekend.
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kunnen eten, niets van Berlijn te verwachten, wel van den Westkant. De toestand is
zorgwekkend: men eet nu op wat er nog is, maar weldra zullen de honger en daarmede
het bolsjewisme er hoogtij vieren. Hij beweerde, dat de groot-industrieelen en de
katholieken dien weg op willen. Patriotisme bestaat niet meer. Men is te zeer
ontgoocheld door Keizer en ‘Militärputsch’. Het medelijden dat hij hier te lande nog
voor den Keizer aantrof, gevoelt men in Duitschland niet. Hij sprak de hoop uit, dat
ik met mijn ‘invloed’ in Regeerings- en Entente kringen voor de verwezenlijking
van de zaak kon werken, hetgeen ik verklaarde niet te kunnen doen, den bedoelden
invloed niet bezittende en het oogenblik voor Holland om eenig initiatief in die
richting te beproeven, ongunstig achtende. Ik zal mij wel hoeden, met een ongunstig
individu als deze Daniëls in zee te steken. De zonder twijfel in het Rijnland bestaande
strooming is overigens interessant, en een Westelijke statenbond is, zoo Duitschland
uiteenvalt, niet te verwerpen. Beter voor Europa's rust is evenwel, alle Duitschers
vereenigd onder één gezonde democratie.
De Keizer-kwestie wordt steeds onaangenamer. Nu weer het bericht, dat hij zich
op een landgoed bij Wageningen gaat inrichten en tegelijk de mededeeling in de
Belgische pers, volgens welke te Spa de bewijzen gevonden zijn, dat Van Heutsz
voor des Keizers vlucht naar Holland den weg gebaand heeft, hetzelfde wat Leverton
Harris mij zeide. (It is believed that he was invited to come to Holland.) Karnebeek
heeft allen schijn tegen zich: zelf pro-Duitsch en allerlei handelingen verrichtende
of toelatende welke tegen de Entente-opvattingen indruischen. Deze man en dit
Ministerie dreigen een ongeluk voor het land te worden, maar het is gevaarlijk hem
in den vulkanischen toestand waarin de gemoederen in den lande verkeeren, van het
kussen te stooten.

Dinsdag, 10 December 1918.
Ik spreek met Karnebeek over het belang, maatregelen te nemen om te verhoeden
dat de Entente te Parijs haar economische politiek zoodanig vastlegt, dat Nederland
het kind der rekening wordt. Dit zal het geval zijn, indien de economische oorlog in
den een of anderen vorm op den tegenwoordigen oorlog volgt. Onze bedrijven hebben,
tengevolge van onze ligging en ons klein binnenlandsch afzetgebied, het karakter
van exportbedrijven, en onze omzet met Duitschland was vóór den oorlog grooter
dan die met eenig ander land. Een boy-
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cot van Duitschland en zelfs een differentiëele behandeling ten gunste van België in
de in- en uitvoertarieven zou voor Nederland heillooze gevolgen hebben.
Karnebeek zegt, dat hij van plan is Loudon1, die reeds te Parijs is, bij Wilson
persoonlijk te accrediteeren, en Rochussen als Minister-Resident aan De Stuers toe
te voegen, die er Zaterdag a.s. met 3 secretarissen heen vertrekt. Hij vraagt mij of ik
voor de commerciëele taak in officieele qualiteit mee wil gaan. Dit houd ik tot morgen
aan mij. Het is zeker hoognoodig, dat niets nagelaten worde, om vooral de Engelschen
en de Amerikanen voor ons te winnen - met de Franschen is op het oogenblik geen
land te bezeilen - en ik denk mij de functie eventueel zóó, dat ik eerst naar Londen
ga om de Engelschen te bewerken en daarna naar Parijs om de kaart van het land te
leeren kennen en dan hier over te komen om met den Raad van Bijstand overleg te
plegen. De keus van Rochussen lijkt mij een goede, en Loudon kan ook geen kwaad.
Ik verwacht evenwel een onverkwikkelijke aanraking met de Franschen, zoolang de
Keizerkwestie niet is opgelost. (Volgens Kröller is het een Karnebeekkwestie.) De
rang waarin ik moet gaan, speelt ook een voorname rol. Ik wensch niet als attaché
of iets dergelijks te gaan en niet onder de gezanten te staan.2
Karnebeek is zeer (zelf-)ingenomen met de rede die Ruys3 vanmiddag in de Tweede
Kamer gehouden heeft, en ik erken, dat de houding van de Regeering ten aanzien
van hetgeen verder met den Keizer moet gebeuren, de juiste is - bereidheid tot overleg,
mits aan de waardigheid van Nederland niet te kort gedaan worde. De verklaring van
het standpunt der Regeering ter zake van den doortocht der Duitsche troepen door
Limburg is niet zeer overtuigend, en dit is dan ook een zwak punt.
Aan den Keizer is volgens Karnebeek door den Gouverneur van

1
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Jhr. dr. John Loudon.
Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, no. 809, nl. Van Karnebeek aan Koningin
Wilhelmina, 11 december 1918. Van Karnebeek stelt daarin voor Heldring en Rochussen te
benoemen, Heldring met het oog op de economische belangen, die bij de eindregeling van
de oorlog een beslissing tegemoet gaan. Heldrings werkzaamheid als onderhandelaar te
Londen worden gememoreerd (.... ‘en zich ook daar als een eerste kracht heeft doen kennen’).
Heldring zou te Parijs tijdelijk adviseur voor economische zaken worden.
Jhr. mr. Charles Joseph Marie Ruys de Beerenbrouck.
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Utrecht1 namens de Regeering medegedeeld, dat zijn verblijf hier te lande bedenkelijke
gevolgen voor ons land dreigt na zich te sleepen.2 Karnebeek zegt te denken, dat hij
zich zal ‘verdoen’, waarvan ik niets geloof. De Keizer is volgens hem volkomen
rustig en niet meer opgewonden, zooals in de eerste dagen.

Woensdag, 11 December 1918.
Rochussen aan het station in Den Haag ontmoet.3 Hij gaat naar Parijs om gewoon
legatiewerk te verrichten, waarvoor De Stuers te oud is. Wij zijn het met elkaar eens,
dat het voor Nederland buitengewoon moeilijk zal zijn in Parijs bij de Franschen
gehoor te vinden. Onze hoop moet op de Engelschen en Amerikanen gevestigd zijn,
bij wie de strooming tegen discriminatie na den oorlog vrij sterk is. Ondanks de
weinige satisfactie welke ik mij van de missie voorstel, besluit ik haar te aanvaarden
en over Londen naar Parijs te gaan, daar mijn Engelsche vrienden mij allicht van
dienst kunnen zijn. Rochussen gaat per auto direct.
Karnebeek was min of meer onder den indruk der campagne tegen hem, maar zegt
dat het ministerie met hem homogeen is, daar hij zijn geheele buitenlandsche beleid
in den ministerraad brengt. Tegen den eisch der neutraliseering der Schelde zal hij
zich verzetten, daar die op afstand van Zeeuwsch-Vlaanderen en Vlissingen uitloopt.
Wil de Entente het ministerie weg hebben, dan moeten er maar stroomannen in de
plaats komen, maar dan zijn wij voor de geschiedenis veroordeeld en wordt het land
de speelbal van de machthebbers. Hij zegt, dat de Limburgsche kwestie maar
opgerakeld wordt om ons te treffen. Had zij zich niet voorgedaan, dan zou iets anders
gevonden zijn. België moet op de een of andere wijze te onzen koste geholpen worden.
Deze redeneering van Zijne Excellentie is volkomen juist,
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Mr. dr. Frederik Carel graaf van Lynden van Sandenburg.
Vgl. hier noot 2, p. 272. Aangezien de Duitse gezant niet genegen was de ex-keizer te zeggen
dat zijn verblijf Nederland in grote moeilijkheden bracht, gaf de regering de Utrechtse
commissaris der Koningin opdracht dit te doen, op een nogal halve manier, aangezien de
ex-Keizer anderzijds niet de indruk mocht krijgen dat hem een langer verblijf in ons land
ontzegd werd. Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, no. 793, nl. Notulen ministerraad, 7 december
1918.
Rochussen was ingevolge het plan van Van Karnebeek benoemd tot minister-resident te
Parijs. Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, no. 806.
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maar ongelukkig is zijn pro-Duitsche persoonlijkheid een steen des aanstoots, naar
het schijnt ook in het persoonlijk verkeer met de gezanten. Een aangenaam man is
hij zeker niet.
Tot mijn teleurstelling hoor ik 's avonds nog van Ter Meulen, die uit Londen terug
is, dat de Amsterdamsche Bank, waaraan Rochussen verbonden is1, in een
buitengewoon slecht blaadje bij de Entente staat. Dus weer een flater?
De kolenpositie wordt wanhopig. Nog maar 9000 ton voor bunkers beschikbaar.

Donderdag, 12 December 1918.
Bezoek van Jozef Asscher uit Parijs in gezelschap van Van der Schalk. Ik introduceer
hem bij den heer Kan2, secretaris-generaal van Binnenlandsche Zaken, daar hij alle
mogelijke inlichtingen omtrent krijgsgevangenen, vluchtelingen enz. verlangt.
Onderhoud met Van Hamel, die onlangs uit Parijs is teruggekeerd. Stemming te
Parijs beroerd jegens Holland.

Vrijdag, 13 December 1918.
Beleefdheidsbezoek aan den Franschen gezant, Allizé, gebracht, hetgeen ik vóór
mijn vertrek naar Parijs wenschelijk achtte. Had hem sedert 1915 niet meer gezien.
Ontving mij vriendelijk, maar begon al spoedig over de slechte politieke verhouding
tusschen Frankrijk en Nederland, waarbij hij zich zeer geladen tegen Karnebeek
toonde. Diens politiek is volgens Allizé openlijk germanophiel en het is hoog tijd,
dat hij zich anders oriënteert. Onder het Kabinet-Cort van der Linden was er, behalve
in het begin van den oorlog, nooit moeite geweest en de verhouding was steeds goed
geweest, maar sedert 6 weken was de toestand geheel veranderd.
Er zijn 4 kwesties waarin Nederland in den laatsten tijd onneutraal gehandeld zou
hebben: 1e de doorlating der Duitsche troepen door Limburg; 2e de medeneming
van geroofde goederen uit België door die troepen (dit schijnt helaas waar te zijn);
3e passage des bateaux, een mij geheel onbekende zaak3; 4e de vrijlating der
geïnterneerden,
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Rochussen was bij zijn benoeming directeur der Amsterdamse Bank te Rotterdam.
Mr. J.B. Kan.
Dit betreft het aankomen van een aantal schepen, na de sluiting van de wapenstilstand, uit
België in de Nederlandse wateren. Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p.
797.
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waarin Karnebeek slechts de Engelschen en niet de Franschen schijnt gekend te
hebben. ‘Il faut un coup de barre énergique’, waarmede klaarblijkelijk het aftreden
van Karnebeek bedoeld werd. Ik zeide, de geschilpunten niet te kunnen discuteeren,
maar te oordeelen, dat de ons vijandige perscampagne in Frankrijk in de kaart der
pro-Duitschers hier speelde, die den anti-Duitschers nu konden voorhouden, dat zij
zich omtrent de verwachte houding der Franschen na hun overwinning ten eenenmale
bedrogen hadden. Allizé vond de houding der Nederlandsche pers niet minder
onvriendelijk. Hij drong er bij mij op aan, dat ik den Minister-President vóór mijn
vertrek ging zien en hem dit onderhoud mededeelde. Gaarne zou hij mij dan later
nog eens hooren wat Ruys gezegd had. Ik beloofde niets, maar vond het belang groot
genoeg om Ruys op te zoeken, in wien ik een zeer vlot man vond. Ik bracht het
gesprek met Allizé over, waarbij ik duidelijk deed uitkomen, dat ik mij niet op diens
standpunt stelde, de juistheid der grieven niet kunnende beoordeelen. Ruys zei
dadelijk, dat Karnebeek veel te stijf en gewichtig met de gezanten omging, die flink
het land aan zijn persoon hadden, vooral de Italiaan, maar hij kon hem toch onmogelijk
thans laten vallen, daar hij in de zaken zelf niet verkeerd gehandeld had en in andere
opzichten een goed Minister was, één die zijn departementen eindelijk eens op orde
zou brengen. En wie in zijn plaats? Wat dacht ik van Van Swinderen? Ik moest hem
die ontraden, hoe goed ik met hem sta. Hij is te oppervlakkig en te weinig werkzaam,
heeft in Engeland ook niet de ‘standing’ die hij er behoort te hebben, tengevolge van
ondoordachte uitlatingen.
's Middags bracht ik het gesprek ook aan Karnebeek zelf over, die de houding van
Allizé allergemeenst vond en aldus opgefrischt naar den Ministerraad toog.
Het schijnt mij onmogelijk Karnebeek thans te laten vallen, nu de opgewonden
houding der Franschen vermengd is met het annexionistisch lawaai van een deel der
Belgische pers1, dat heel Nederland met een zekere minachting, maar niet zonder
ongerustheid aanziet. Ruys is van meening, dat die annexatie-lusten niet door de
Belgische regeering gedeeld worden en door de Franschen aangewakkerd worden.
De Franschen voeren iets in hun schild, zoo meent hij, en ik acht dit, gegeven hun
overwinningsroes en menschen als Poincaré

1

Talrijke voorbeelden bij Smit, Buitenlandse politiek, rond de genoemde datum. Vgl. in
verband met het navolgende ook Hymans, Mémoires.
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en Clemenceau aan het hoofd, niet uitgesloten. De herleving van den droom van
Lodewijk XIV wellicht, die evenwel nooit de sympathie der Engelschen kan hebben.

Zaterdag, 14 December 1918.
Allizé opnieuw bezocht, om hem mede te deelen, dat ik Ruys gesproken heb. Ik zei
hem, dat ik in Ruys een man van gezond verstand gevonden had, maar dat ik geen
aanleiding had dezer dagen een sensationeele ontknooping te verwachten. De publieke
opinie vereenzelvigt te zeer de Fransche campagne met den Belgischen landhonger.
Toen Allizé zeide, niet aan annexatie-lust bij de Belgische regeering te gelooven,
wees ik erop, dat dan toch de onverklaarbare dreigende toon der Fransche pers
overbleef, niet gewettigd door de feiten waaromtrent grieven tegen onze regeering
bestaan. Aannemende, dat in de behandeling van de Limburgsche en
interneeringskwesties1 onhandigheden begaan zijn en Karnebeek niet gebleken is het
ideaal van een diplomaat te zijn, dan is al het gebeurde tezamen niet voldoende om
zulk een uitbarsting van woede te rechtvaardigen. Menschen zooals ik, francophiele
maar goede Nederlanders, zoeken daar iets achter. Allizé verzekerde, dat zulks een
verkeerde indruk was en dat hij den toon der Fransche pers niet dreigend, alleen
ontstemd vond. Ik wees op de talrijke overdrijvingen en leugens welke in de Fransche
bladen voorkomen, klaarblijkelijk met het doel kwaad bloed te zetten. Zoo wordt
over de behandeling der Fransche vluchtelingen en der doortrekkende
krijgsgevangenen geklaagd, terwijl voor die ongelukkigen alles gedaan wordt wat
mogelijk is. Allizé gaf dit onmiddellijk toe en roemde ten zeerste de medewerking
van den heer Kan, Secretaris-Generaal van Binnenlandsche Zaken. Het kwam echter
wel voor, dat sommige burgemeesters zich niet naar de voorschriften van den Minister
gedragen en den vluchtelingen niet meer brood willen geven dan de ingezetenen
ontvangen, terwijl de eersten niet anders bekomen kunnen. Ook zouden zij in één
plaats met steenen ontvangen zijn. Zulke gevallen zijn echter uitzonderingen. Op de
Belgische verlangens terugkomende, herhaalde Allizé, dat hij niet aan neiging tot
territoriale expansie geloofde, slechts zou hij het begrijpelijk vinden, indien men van
Belgische zijde op de neutraliteit der Schelde zou aandringen, naar mijn meening
ook al een gevaar-
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Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p. 735-737.
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lijk ding om in te willigen en geschikt om ons te zijner tijd het verlies van
Zeeuwsch-Vlaanderen, Zuid-Beveland en Walcheren te kosten.
Mijn indruk van het onderhoud was, dat de stemming veel kalmer geworden was,
of dat Allizé gisteren gepoogd had mij schrik aan te jagen en dien schrik bij de
Regeering over te brengen.
Daarna bezocht ik aan de Engelsche legatie Robertson (de gezant was juist naar
Engeland vertrokken) en Botterell, die beiden uiterst vriendelijk waren en met geen
woord van eenige ontstemming repten, ofschoon Karnebeek ook aan die legatie geen
persona grata is.
Met Van Vlissingen1, die uit Duitschland terug is, getelefoneerd. Geen kolen vóór
Februari. De toestand wordt uiterst ernstig, onze schepen kunnen niet vertrekken om
graan te halen enz. Kolen uit Amerika zijn toegezegd, maar die komen op zijn vroegst
in Januari, daargelaten dat zij onze geringe scheepsruimte in beslag nemen.

Londen, Donderdag 19 December 1918.
Dinsdagavond per ‘Maasstroom’ van Amsterdam vertrokken. Woensdagavond hier
aan en dank zij Colijn, die hier vertoeft, een kamer in het hotel gevonden. Londen
is overvol en nergens is plaats te vinden. Met mij zijn meegekomen o.a. Nierstrasz
en Ferd. de Beaufort.
Colijn, die Sir William Tyrrel heeft gesproken, zegt, dat de Engelsche regeering
in de Keizerskwestie zeer gematigd is geworden en geen eisch zal stellen zonder met
ons overleg gepleegd te hebben. Van Swinderen bevestigt dit; Balfour heeft hem
bovendien aangaande de Limburgsche kwestie (het doorlaten der Duitsche troepen)
meegedeeld, dat de Engelsche regeering het als een ‘technical error’ beschouwde en
het incident voor haar geëindigd was.2 De Engelschen moeten, zooals ik reeds
verwachtte, niets van den Belgischen landhonger hebben, waartegen zij direct ingaan.
Van Swinderen heeft hier hetzelfde verhaal gehoord, dat, ik meen, Ruys de
Beerenbrouck mij vertelde, nl. dat de Franschen Luxemburg willen hebben en de
Belgen zich met Limburg willen troosten. Volgens Colijn is het (een) feit, dat Allizé
Karnebeek vóór den wapenstilstand heeft

1
2

F.H. Fentener van Vlissingen.
Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p. 805 voor het desbetreffende onderhoud
van Balfour met Van Swinderen.
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gepolst of wij een stuk Duitsch gebied wilden hebben, wat natuurlijk geweigerd is.
Natuurlijk heeft dit Fransch-Belgische gekonkel geen sympathie bij de Engelschen,
die ons daarom ook in de Keizerkwestie zullen steunen.
Hirst bezocht, die mij introducties voor Hoover en Colonel House bezorgt. Ik
ontmoet bij hem ook Dell, den uit Frankrijk gezetten correspondent van de Manchester
Guardian. Zij hebben hoop, dat Wilson zijn program zal kunnen doorzetten.

Zaterdag, 21 December 1918.
Gisteren Huth Jackson bezocht en bij hem gedineerd. Hij laat mij zijn correspondentie
met Runciman zien, waarin hij hem vraagt, of de Asquith-liberalen, waartoe Runciman
behoort en die mede verantwoordelijk voor de z.g. Paris-resolutions zijn - het in 1916
overeengekomen schema voor discriminatie na den oorlog ten gunste van de
geallieerden en ten nadeele van de centrale landen - nog voor de daarin vastgelegde
economische politiek opkomen. Huth Jackson is links liberaal en vrijhandelaar en
verfoeit het samengaan der Asquithianen met de Unionisten in de onlangs plaats
gehad hebbende verkiezingen, hetwelk dan ook den ondergang van het liberalisme
als staatkundige partij tengevolge zal hebben en bovendien het antagonisme tusschen
de Arbeiderspartij en de ‘bourgeois’, tot nu toe in Engeland vrijwel onbekend.
Runciman verklaart zich in zijn antwoord zuiver vrijhandelaar en acht de liberalen
niet aan de Parisresolutions gebonden, nu het Mittel-Europa-plan1 van Duitschland,
waartegen zij front maakten, met de ineenstorting van den vijand geheel van de baan
is. Ik vind Huth Jackson vrij pessimistisch voor de vooruitzichten van een goeden
economische vrede en ik kan niet veel hoopvoller zijn want de Engelsche zakenwereld,
waar de vrijhandel weliswaar terrein verloren heeft, maar die toch in het algemeen
een gezond begrip van billijkheid huldigt, is nog te veel met

1

De conceptie van de ‘Mitteleuropa-Idee’ treffen we aan in het zgn. ‘September-Programm’
(een lijst van oorlogsdoeleinden) van Bethmann Hollweg uit sept. 1914. De gedachte was
een middeneuropese economische unie te vormen onder leiding van Duitsland, waartoe niet
alleen Oostenrijk-Hongarije, Frankrijk en België, maar ook Nederland, Denemarken,
Noorwegen, Zweden, Polen en eventueel Italië zouden behoren. T.a.v. Nederland zou men
voorzichtig te werk gaan. ‘Holland also äusserlich unabhängig belassen, innerlich aber in
Abhängigkeit von uns bringen.’ Vlg. Fischer, Griff nach der Weltmacht, p. 107 Vlg.
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het denkbeeld Duitschland te straffen, behept en is te onbekend met de positie der
aan Duitschland grenzende neutralen, om veel aandacht aan hun belangen te schenken.
Hartley Withers van de ‘Economist’, dien ik ook bezoek, is al even zwart gestemd,
hij verwacht alleen gezonde begrippen van Amerika (eigen belang).
Ik moet zien nu nog eenige mannen van invloed bij het tegenwoordige regime te
spreken te krijgen. Ongelukkig is Generaal Smuts ziek, er zijn veel menschen met
Kerstvacantie weg. Van Jackson krijg ik een introductie voor Lord Milner.
De Franschen zijn, ook volgens Van Swinderen, door hun overwinning geheel
van de kook geraakt. Met hen is over een gezonde economische politiek na den oorlog
niet te spreken; zij denken niet meer aan de belangen van anderen, Duitschland moet
ten koste van alles voorgoed verlamd worden. Daarbij komt, dat de stemming in
Frankrijk tegen Nederland door de pers zeer opgewonden is, volgens de één een
vuurtje door de Belgische Walen aangestookt, volgens de anderen dienende om de
verwezenlijking van zekere imperialistische lusten der Fransche regeering te
bevorderen.
Met Colijn, die morgen naar Holland terugkeert, spreek ik af, dat hij Karnebeek
zal voorstellen de Scandinavische neutralen te benaderen, ten einde met hen samen
aan de Geallieerden te verzoeken geen discriminatie-politiek aan te nemen, alvorens
de geïnteresseerde neutralen te hebben gehoord.
De Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij overeenkomst namens de Regeering
goedgekeurd en het Agricultural Agreement1 bij ontstentenis van den heer Lovink,
die ziek is, geteekend, een en ander met Colijn samen.

1ste Kerstdag 1918.
Men schiet hier2 nog minder vlug dan anders op, iedere Engelschman denkt nu in de
eerste plaats aan zijn holidays, behalve de staatslui, die door het morgen verwachte
bezoek van Wilson in beslag genomen worden. Lord Milner heeft mij dan ook niet
kunnen ontvangen, maar laten weten, dat hij het later gaarne zal doen. Van Runciman,
aan wien ik geschreven had, geen antwoord. Hij is vermoedelijk niet in Londen.
Hartley Withers, met wien ik gisteren op de

1
2

Vgl. Oranjeboek juni 1919-april 1920, p. 126-130.
In Londen dus.
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Arts Club dejeuneerde (aanwezig was ook Dudley Ward, vroeger correspondent van
de Economist in Berlijn en nu aan de Treasury verbonden), bleek thans wat betere
verwachtingen van de Parijsche conferentie te hebben. De Parijsche resoluties1 zijn
volgens hem voorgoed in de doos, sedert de Geallieerden zich met Wilson's 14 punten
vereenigd hebben - met uitzondering van de vrijheid der zee - terwijl hij vertrouwt,
dat Engeland zich overigens door overwegingen van billijkheid en recht zal laten
leiden. Hij geeft echter toe, dat de Regeering de Engelsche zakenwereld niet schijnt
te constuleeren, hetgeen, gegeven de anti-neutrale (en vooral anti-Nederlandsche)
stemming in Frankrijk en de onzekerheid in hoeverre Engeland Frankrijk in sommige
zaken zal steunen als vergelding van den steun dien Frankrijk in het maritieme
geschilpunt tusschen Amerika en Engeland aan het laatste land zal geven, eenige
ongerustheid wettigt. Withers gelooft wel aan het totstandkomen van een verbond
van natiën, mits men daaraan niet te veel voorwaarden wil verbinden, zooals gelijkheid
van tarieven, wetgeving en munt, onderwerpen welke mettertijd aan de orde kunnen
komen wanneer het Verbond eenmaal bestaat, gesteund op ontwapening, internationaal
scheidsgerecht en internationale politie. Naar mijn meening zal dat Verbond mogelijk
zijn voor alle beschaafde en hoogontwikkelde volkeren en enkele die, zooals Spanje,
minder ontwikkeld zijn, doch wier ligging medebrengt, dat zij niet licht aan conflicten
blootgesteld zijn. Van de Zuid-Slavische volkeren, de Hongaren, Grieken en Bulgaren
verwacht ik geen heil. Ook acht ik een volkerenbond op den duur niet mogelijk
zonder vrijhandel.
Naar het mij voorkomt, zal men te Parijs echter eerst den vrede moeten sluiten,
en zoo de staatslieden der Entente wijs zijn, verlangen zij van Duitschland niet het
onmogelijke, d.w.z. zij leggen het een behoorlijke schadevergoeding aan België en
Frankrijk op, doch verhinderen het niet, door onthouding van grondstoffen, zijn
bedrijfsleven weer op te nemen en de opgelegde schadevergoeding te betalen. Het
is voor de rust en de welvaart van de geheele wereld van belang, dat Duitschland
zoo spoedig mogelijk weer zijn rol als producent en consument gaat spelen, en is
men bang voor het ‘dumpen’ van Duitsche artikelen op de markten der Geallieerden,
welnu, laat hen Duitschland dwingen het vrijhandelstelsel in te voeren, dat de
socialisten daar trouwens zeggen te begeeren.

1

Van 1916.
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Sheldon, dien ik gisteren sprak en die juist van Parijs terug is, zegt, dat wij ons in
Holland niet over tenachterstelling bij andere landen ongerust behoeven te maken.
De Parijsche besluiten van 1916 zijn dood - ook voor de Fransche regeering. Hij is
evenwel zeer weinig opgewekt over de voedselvoorziening van Midden-Europa,
speciaal Oostenrijk-Hongarije. Schepen met graan, door Hoover naar Triëst gestuurd,
zijn daar reeds aangekomen, om in de eerste plaats Weenen te voorzien, waar
honderdduizenden den hongerdood nabij zijn, maar hoe de Joego-Slaven en
Tsjecho-Slowaken te helpen, in wier weinig samenhangende landen de toestand
duister en verward is en Hongarije wellicht helpen kan, doch niet wil, is moeilijk uit
te maken. Nu Oostenrijk als staat verdwenen is, lijkt mij de kans groot, dat dat gedeelte
van Midden-Europa een tweede Balkan zal worden. Het oude Habsburg, hoe
afgetakeld ook, hield tenminste de orde onder die door elkaar geworpen rassen, die
elkaar driehoeksgewijze haten.
Intusschen zegt Sheldon mij vertrouwelijk, dat het plan bestaat tal van artikelen
zonder eenige restrictie naar Nederland en andere neutrale landen te laten uitvoeren,
dus ook geen consignatie aan de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij, met de
bedoeling, dat die naar de centrale landen doorsiepelen. Spek en landbouwwerktuigen
zijn de voornaamste dier artikelen. Zoolang de wapenstilstand nog niet door den
vrede gevolgd is, kunnen de Entente-landen geen directen uitvoer naar die landen
toestaan, doch men wenscht aan zekere nooden aldaar tegemoet te komen en in de
eerste plaats in den vorm van zulke middellijke leveringen van goederen, waarvan
de Entente een overschot heeft.
Dit alles is zeer verheugend, doch hadden wij maar kolen, waarmede we onze
schepen konden laten varen! Duitschland levert niet en Engeland bijna niet. Dit zal
minstens tot Februari zoo duren. Wij trachten thans eenige liquid fuel te bekomen,
maar de meeste schepen moeten daarvoor nog ingericht worden.

Parijs, 28 December 1918.
Kerstavond bij de Van Swinderens gevierd. Zeer gezellig, maar ik denk aan Marie1,
die alleen te Amsterdam zit. Den 2den Kerstdag bij Hirst te Saffron Waldon,
bekoorlijk oud stadje in Essex, doorgebracht. Het mooie Gothische kerkje (van binnen
is de mooie vlakke

1

Heldrings echtgenote, M.C. Heldring-Bungener.
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zoldering uit hout merkwaardig) teekent zich op den heuvel in het zonnige en toch
heiïge vriesweer prachtig af. Kennis gemaakt met de oude Mrs. Hirst, een vriendelijke
oude dame, en zijn zuster en zwager Mrs. & Mr. Allan, verder met vele andere
notabelen uit de plaats, o.a. Mr. Adams en een officier, Captain Taylor - zeer
sympathiek.
Van Lord Milner een brief ontvangen, dat hij mij vóór mijn vertrek niet ontvangen
kan, maar later gaarne.
Stemming in Londen te onzen opzichte zeer gunstig behalve bij jonge kranten als
de Pall Mall en bij een deel van het volk door de anti-keizer verkiezingscampagne
in de pers opgezwiept. Nu de verkiezingen voorbij zijn, zal ook dat wel luwen. Als
er zich maar geen nieuwe incidenten tijdens de vredesconferentie voordoen.
Gisteren via Folkestone-Boulogne overgestoken en 's avonds te Parijs gearriveerd,
waar Rochussen een appartement voor mij in het Hotel Bristol heeft gereserveerd.
Rochussen, hedenmorgen ontmoet, schildert mij de moeilijkheden welke hij met
De Stuers naar aanleiding van zijn benoeming heeft gehad. De oude heer en ook
Loudon, die hier reeds lang zit en een brief van de Koningin aan President Wilson
heeft te overhandigen - welke Wilson echter nog steeds niet in ontvangst heeft
genomen - zien in hem een dwarskijker.1 Dat en de buitengewone ontstemming der
Franschen hebben zijn werk zeer moeilijk gemaakt. We gaan samen Gandolphe
bezoeken, die voor eenigen tijd uit Holland teruggekeerd is en hier in het Maison de
La Presse zetelt. Het is een buitengewoon heldere man, die het standpunt van Allizé
verdedigt, waartegenover Rochussen op bewonderenswaardige begrijpelijke manier
Karnebeek's standpunt duidelijk maakt, maar Gandolphe natuurlijk niet overtuigt.
Gandolphe is ons echter zeer vriendschappelijk gezind. Hij kan ons van nut zijn.2
's Namiddags twee-urig onderhoud met De Stuers, aan wien ik behalve door
Karnebeek door Van Swinderen aanbevolen ben. Zeer welwillende ontvangst. Hij
maakt niet den indruk van geheel op de hoogte te zijn. Is blijkbaar weinig over
Karnebeek en Rochussen ge-

1

2

Loudon, een neef van De Stuers, had Rochussen ontvangen met de woorden: ‘Laten we nu
eens open spreken, ben je gezonden als dwarskijker op De Stuers?’ Smit, Buitenlandse
politiek, dl. V, tweede stuk, p. 810; vgl. ook p. 815.
Vgl. verslag van dit onderhoud door Rochussen, in Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede
stuk, p. 842 vlg.
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sticht, ofschoon hij zich over de moeite die de laatste zich geeft, gunstig uitlaat. Zegt,
dat Loudon nog steeds niet door Wilson ontvangen is, maar dat hij (De Stuers) door
tusschenkomst van den Amerikaanschen oud-ambassadeur White1 bericht heeft, dat
Wilson ons althans niet den smaad zal aandoen, Zwitserland wel te bezoeken en
Nederland niet. De houding van Wilson tegenover Loudon, dien hij kent en waarvan
hij moet weten, dat hij hem een brief van de Koningin heeft af te geven, verraadt
overigens weinig beleefdheid. Het heet, dat hij geen tijd heeft gehad. De Stuers is
ook heelemaal niet over Allizé en nog minder over Mevrouw Allizé te spreken, die
volgens hem vijanden van Nederland zijn. Zeer grieft hem ook de houding der
Nederlandsche pers jegens hem, speciaal het Handelsblad, welke animositeit aan een
oude ruzie tusschen hem en Louis Israëls toe te schrijven moet zijn.2
Van Rochussen weet ik, dat zich tusschen De Stuers en Herbette3, den zwager van
Allizé en redacteur van de Temps, een onverkwikkelijk incident heeft voorgedaan.
Deze krant, zoowel als de andere Fransche kranten, weigeren rectificatie van hun
leugens te onzen opzichte op zich te nemen.

29 December 1918.
Bij mijn schoonfamilie4 doorgebracht.
's Avonds bevat de Temps een artikel, de toevoeging aan België van
Zeeuwsch-Vlaanderen en een deel van Limburg bepleitende, geteekend Roland de
Marès. Rochussen is van plan Herbette te gaan zien, voor wien hij een introductie
van Picard, Secretaris-Generaal van de Banque de France, heeft. Ik moedig hem
hierin aan.

1
2

3
4

Op dat moment aan Wilson verbonden als Commissaris voor de vrede. Vgl. over hem Smit,
Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p. 817 en over de genoemde kwestie nog p. 833.
Vgl. Alg. Handelsbl. 8 dec. 1918, waarin wordt opgemerkt dat De Stuers vooral thans niet
de geschikte man is voor zijn moeilijke taak. In een brief aan Van Karnebeek beklaagt De
Stuers zich hier nogal ongebonden over, culminerend in ‘stank voor dank’ (met drie
uitroeptekens!). Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p. 815.
Jean Herbette, de redacteur van Le Temps, te onderscheiden van Maurice Herbette,
afdelingschef aan de Quai d'Orsay.
Leden van de familie van Heldrings vrouw, M.C. Heldring-Bungener.
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Maandag, 30 December 1918.
Ik woon een onderhoud tusschen Rochussen en Herbette in ons hotel bij. Rochussen
zeer gevat, doch eenigszins opgewonden en nu en dan te cru voor Fransche conversatie
(ofschoon hij het Fransch volkomen beheerscht), Herbette kalm en met zachte stem
sprekende. Toen Rochussen verklaarde, dat een poging tot realiseering van de
Belgische begeerte naar vergrooting van grondgebied te onzen koste noodzakelijk
tot een nieuwen oorlog moest leiden, stond Herbette op en verklaarde na zulk een
dreigement het gesprek te moeten afbreken. Rochussen verklaarde hierop, dat het
dreigement in de Belgische aanspraken lag en elke Nederlander, evenals elke
Franschman, zijn grondgebied zou verdedigen, indien men het trachtte aan te randen.
Ik viel hem hierin bij en zeide dat, hoewel ik het ‘inadmissible’ achtte, dat de Fransche
regeering de Belgische eischen zou steunen, de stemming onder de francophiele
Nederlanders door de hardnekkige perscampagne ten aanzien van de oprechte
bedoelingen van Frankrijk twijfelachtig begint te worden en de pro-Duitschers juichen.
Het standpunt van Herbette was, dat Frankrijk grooten dank aan de Belgen voor hun
houding in den oorlog schuldig was en het aan een krachtige positie in de toekomst
moest helpen, aan de eene zijde de herziening van de Schelderegeling met de
beveiliging van de vrije vaart daarop door de beheersching van den zuidelijken oever
(Zeeuwsch Vlaanderen) en aan den oostelijken kant de beveiliging van zijn
Noord-Oost grens door het bezit van Limburg. Alsof ik onbekend was met de
familiebetrekking tusschen Herbette en Allizé, deelde ik hem mede, dat in mijn
gesprekken met den laatste deze alle deelneming van de Fransche en Belgische
regeering aan zulke opvattingen had ontkend; slechts zou volgens Allizé de kwestie
der Schelde - en neutraalverklaring - moeten worden overwogen. Rochussen, die in
alles Karnebeek verdedigt, wimpelde dit denkbeeld geheel af, daar de
neutraalverklaring in hun oog het begin van het verlies der Schelde-oevers is.
Intusschen heeft Colijn aan Tyrrel verklaard, dat, indien de rechtspositie van alle
toegangswegen naar binnenslands gelegen havens ter vredesconferentie ter sprake
kwam, de Nederlandsche Regeering zich wel tot overleg over de Schelde zou laten
vinden. Intusschen geloof ik, dat de handhaving van de tegenwoordige positie België
niet verzwakt en in het geval van oorlog - evenals zij het in dezen oorlog was - een
bron van sterkte kan zijn. Indien de Duitschers Antwerpen als basis voor de
duikbooten hadden kunnen gebruiken, zou het er voor Engeland leelijk uitgezien
hebben.
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Uit het onderhoud, dat een geheel particulier karakter droeg en ten slotte
vriendschappelijk eindigde, behielden wij den indruk, dat allerlei onwaarheden
omtrent historische en geografische feiten goed zijn, om te pogen verlangens te
verwezenlijken, welke met grooten aandrang uitgesproken worden, nu zich incidenten
als de doorlating door Limburg van 70.000 man Duitsche troepen hebben voorgedaan,
welke incidenten ook, op zijn minst genomen, door de Fransche pers gekleurd
voorgesteld worden.

Dinsdag, 31 December 1918.
Ik ontvang een onhebbelijk briefje van De Stuers, waarin hij kennisneming verlangt
van mijn verslag aan Karnebeek van een onderhoud dat ik hedenmiddag met Colonel
House zal hebben. Het is in den toon van een meerdere aan een ondergeschikte
vervat.1 Mogelijk is het een vergissing van een wat vlugge pen en ik antwoord daarom,
nadat het onderhoud heeft plaats gehad, dat ik mij voorstel hem mondeling verslag
uit te brengen en daarvoor belet op morgenochtend aanvraag. Hierop komt antwoord,
dat de heer De Stuers morgenochtend bezet is, doch mij gaarne overmorgenochtend
zal ontvangen, terwijl er gelegenheid bestaat morgenmiddag op de thee, waartoe hij
mij uitgenoodigd heeft, over de zaak te spreken. Ik wensch zoo mogelijk een breuk
te vermijden, doch kan mij geen orders van den heer De Stuers laten aanleunen.
Rochussen heeft voortdurend wrijvingen met hem. Zoowel De Stuers als Loudon
hebben onze komst zeer ongaarne gezien en beschouwd als een bewijs van
onvermogen. Rochussen, die als een paard werkt en reeds tal van menschen van
invloed, dank zij particuliere connecties gezien heeft, is nog steeds niet officieel door
De Stuers aan Pichon voorgesteld en wordt niet door hem op de hoogte gehouden.
Ik heb zorgvuldig de kwestie van rang in de gezantschapshiërarchie vermeden en
ben hier gekomen als lid van den Raad van Bijstand van den Minister, ‘adjoint à la
légation’, dus buiten de formatie staande. Ik ben volkomen bereid, De Stuers volledig
op de hoogte te houden en hem zelfs copieën van mijn brieven te laten lezen, doch
niet op bevel. Des namiddags te 2.30 heb ik een door mijn schoonvader2 gearran-

1

2

Een zekere wrijving in het persoonlijke vlak was onmiskenbaar. Vgl. Buitenlandse politiek,
dl. V, tweede stuk, p. 845, 846, waar Rochussen meldt dat Heldring over hem tegen De Stuers
had gezegd: ‘Rochussen verlangt niets voor zich zelf en wil U alleen op alle wijzen
behulpzaam zijn’.
Lucien Charles Bungener.
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geerd onderhoud met den heer Petsch, vader van een jongmensch dat aan de legatie
te Den Haag gedetacheerd is en ons wel eens bezoekt. Hij is de rechterhand van den
Heer Loucheur, Minister voor de Reconstructie van het ontruimde gebied van
Noord-Frankrijk. Hij is niet zeer op de hoogte van de werkelijke grieven die men
tegen ons formuleert, maar erkent, dat Holland niet populair is. Voor de Belgen is
zijn sympathie niet groot. Zij hebben het Duitsche leger in den beginne eenige dagen
opgehouden, wat allicht één der reddingen van Frankrijk geweest is, doch overigens
hebben zij zich weinig heldhaftig en nuttig gedragen. Hij zal trachten van den heer
Loucheur gedaan te krijgen, dat hij mij een onderhoud toestaat.
Te 4.45 word ik door Colonel House in het Hôtel de Crillon ontvangen. Hij is een
klein, ongeveer 55-jarig man, zeer welwillend, ziet er wat vermoeid uit. Heeft elk
kwartier het een of andere onderhoud, zooals uit de lijst blijkt, welke ik teeken voordat
ik bij hem toegelaten word. Ik zeg hem, dat ik, hoewel mij voornamelijk met
economische kwesties bezig houdende, van deze gelegenheid gebruik maak door
zijn aandacht (dus die van President Wilson) op de Belgisch-Fransche perscampagne
tegen Nederland en de daarin naar voren gebrachte territoriale verlangens te vestigen,
welke een noodlottigen invloed op de stemming in Nederland hebben en zeker niet
met den eisch van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren overeenstemmen, aangezien
de bevolking van Zeeuwsch-Vlaanderen en Limburg niet van Nederland afgescheiden
wenscht te worden. House bleek op de hoogte van de beweging en sprak niet tegen,
dat de Fransche regeering achter de campagne zit. Hij zeide te vertrouwen, dat er
geen eisch tot afstand van grondgebied tot ons zal komen, doch vroeg mij hem te
waarschuwen wanneer de zaak tegen zijn verwachting ‘imminent’ werd. Hij wist
ook, dat de Engelsche regeering deze plannen niet steunt. Het getal der betrokken
inwoners, dat ik op 200/250.000 schatte, vond hij belangrijk genoeg.
Na mijn terugkomst in het hotel vernam ik van Rochussen, dat hij Berthelot, den
chef der politieke afdeeling aan de Quai d'Orsay, particulier en door Picard van de
Banque de France geïntroduceerd, gesproken heeft en door deze als marmer ontvangen
is. Hij had slechts te constateeren, dat er schending van neutraliteit door Nederland
had plaats gehad, nl. in Limburg, doordat daar èn troepen èn gedeelte der wapens èn
buit doorgelaten waren. Te discussieeren viel over de zaak niet. De Fransche regeering
had haar feitendossier vastgesteld, en indien wij daartegenover een andere voorstelling
zet-
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ten, zou een zeer ongewenschte toestand ontstaan. Het onderhoud was daarmede
afgeloopen. Aldus wordt het duidelijk, dat de Fransche regeering één grief heeft, die
waarschijnlijk tot grond voor het eischen van concessies zal moeten dienen.
Rochussen vertrekt morgen naar Londen om Van Swinderen te spreken en daar
de autoriteiten te polsen. Ik vraag opnieuw een onderhoud met Colonel House aan.1

[1919]
1 Januari 1919.
Nieuwjaarsdag zonder zon. Rochussen en zijn vrouw vertrekken naar Londen. Zijn
vrouw, een Engelsche2 (Eurasian), sentimenteel van aanleg en vol bewondering voor
haar bekwamen man, vergezelt hem steeds en is ook dikwijls bij besprekingen
tegenwoordig. Beiden beschouwen zich in de eerste plaats kampioen van Karnebeek.
's Middags thee bij De Stuers, waar ik o.a. Loudon en zijn vrouw ontmoet. De
Stuers is hoogst affabel. Een begin van entente wordt gewekt door mijn
kunstneigingen, welke mij in staat stellen de buitengewone collectie in zijn woning
te apprecieeren.
's Avonds diner en charade bij mijn schoonouders. 's Middags bezoek bij de Alfred
Bonzons3, waar ik Robert ontmoet - 4 jaar in Duitsche krijgsgevangenschap geweest.

2 Januari 1919.
Lang onderhoud met De Stuers. Geen breuk. Hij insisteert niet op inzage van den
brief. Wij beginnen elkaar te begrijpen. De oude heer heeft zijn besten tijd gehad,
maar is op zijn manier nog zeer actief. Is zeer verheugd, dat hij door tusschenkomst
van White van Wilson heeft weten gedaan te krijgen, dat deze gisteren Loudon
ontving en van dezen een brief van de Koningin aannam. Bespreek met De Stuers
een betere inrichting van de kanselarij, ook met het oog op de vredesconferentie,
maak mij sterk, dat ik daarvoor een goede som loskrijg, evenals dit in Londen gelukt
is.
Uit Holland sedert eenige dagen aanwezig een telegram om te trach-
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Vgl. hier nog Heldrings officiële verslag, als tijdelijk adviseur voor econ. zaken aan Van
Karnebeek, in Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p. 850, 851.
Mary Rochussen-Gersey.
Familie van Heldrings vrouw.
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ten van de Fransche regeering gedaan te krijgen, dat ons door Duitsche mijnen in
het geoccupeerde gebied bij Aken kolen geleverd mogen worden, waaraan de nood
in Nederland zóó dringend is, dat de scheepvaart stil ligt en de gasfabrieken ook
weldra gestopt zullen moeten worden. Dit telegram is aan het Ministerie van
Buitenlandsche Zaken doorgegeven, dat er voorloopig niets aan zal doen. De militaire
attaché, Majoor de Quay, zal naar het Departement van Oorlog gaan om de zaak te
bepleiten. Persoonlijk kan ik niets doen, daar ik nog niet aan het Ministerie voorgesteld
ben.
Te 5 uur hoogst interessant onderhoud met Colonel House. Zie mijn brief aan
Karnebeek van heden.1

3 Januari 1919.
Onderhoud met Loudon2, die nogal tevreden over zijn ontvangst bij President Wilson
is.3 Wilson had zich minachtend over de pers4 uitgelaten, die veel kwaad stichtte.
O.a. keurde hij de houding der Amerikaansche pers tegenover Nederland af. Het
gesprek duurde 20 minuten. Wilson stond op het punt naar Italië te vertrekken. (De
Stuers zeide mij, dat hij de belofte gekregen had, dat indien Wilson niet naar
Nederland ging, waartoe de Koningin hem uitgenoodigd had, hij ook Zwitserland
niet zou bezoeken. Zelfs had hij reden te hopen, dat in dat geval ook België niet
bezocht zou worden, ofschoon het een geallieerd land was. Dit heeft zich alles door
tusschenkomst van den ambassadeur White afgespeeld.) Loudon toonde zich, over
de Limburgsche kwestie sprekende, weinig ingenomen met de gedragslijn der
Nederlandsche Regeering, die naar zijn meening overleg met de Geallieerden had
moeten plegen. Ik zeide hem, dat zij naar mijn meening niet anders had kunnen
handelen, omdat in de dagen waarin het geval zich afspeelde, Nederland zich op den
rand der revolutie bevond, het leger voor onbetrouwbaar aangezien werd

1
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De bedoelde brief in Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p. 858-860. House acht,
evenals Balfour, het incident van de doortocht der Duitse troepen door Limburg afgesloten.
Voorts een uiteenzetting van Amerika's visie op de toekomstige wereldorde.
Jhr. dr. John Loudon.
Loudon werd in de middag van 1 januari ontvangen. Vgl. voor het gesprek met Wilson: Smit,
Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p. 856, 857.
Met name de Amerikaanse pers: van laag gehalte en niet weergevende de ware openbare
mening.
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en men dus onmogelijk 70.000 wellicht bandelooze Duitschers had kunnen
onderbrengen (12-14 November). In de vorm heeft Karnebeek wellicht verkeerd
gehandeld, maar naar het mij schijnt in het wezen niet. De Franschen zoeken
eenvoudig een wapen om ons naderhand tot eenige concessies te dwingen. Aangaande
de Scheldekwestie denkt Loudon geheel anders dan Karnebeek. Daarover valt te
praten. Ik ben het daarmede eens en meen, dat het als argument gebruikt moet worden
om den Volkerenbond te helpen verwezenlijken; immers in de wereldorde welke
daardoor geschapen zou worden, bestaat slechts een internationale oorlogsvloot,
welke als politie gebruikt wordt en waarvoor alle waterwegen toegankelijk moeten
zijn.
's Middags onderhoud met De Stuers over een appartement waarvan de inrichting
ƒ 40 à 50.000, - zou kosten en dat ik in vele opzichten zeer geschikt voor de
overbrenging van de kanselarij vind. Wij besluiten Karnebeek machtiging tot de huur
te vragen.
De Stuers vertelt mij een anecdote, welke hij van Keizer Frederik1 hoorde en deze
weer van den ouden Wilhelm.2 In 1811 zou Talleyrand voor Napoleon in Rusland
om de hand van Anna Paulowna gevraagd hebben(?), waarop men niet wilde ingaan
- verschillende bezwaren voorwendende -.3 Talleyrand, ziende dat alle moeite
nutteloos was, zeide ten slotte: ‘Au fond vous avez parfaitement raison, l'empereur
est fou, il n'en a plus que pour deux ans’, waarbij De Stuers opmerkte, dat het bloed
van Paul I, dat in Anna Paulowna was, weinig geschikt was om met dat van Napoleon
vermengd te worden. Door Willem III liep, dank zij haar, ook een streep. In 1870
zou hij den toenmaligen Minister van Buitenlandsche Zaken4 meegedeeld hebben,
van plan te zijn troepen naar Frankrijk te zenden
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Keizer Frederik III.
Keizer Wilhelm I.
Feit is dat Talleyrand ten tijde van het congres van Erfurt (1808) op verzoek van Napoleon
met Alexander I is gaan praten over een mogelijke verbintenis met diens zuster. Alexander
had weliswaar geen bezwaar tegen het huwelijk, doch moest meedelen dat zijn zuster geheel
onder de voogdij van haar moeder stond; háár toestemming moest derhalve verkregen worden.
Uiteindelijk werd Napoleon afgewezen; Talleyrand was uit politieke overwegingen
voorstander van het in 1810 gesloten Oostenrijkse huwelijk. Vgl. Cooper, Talleyrand, p.
128, 141.
Mr. T.M. Roest van Limburg. Vgl. over de genoemde kwestie de Vries, Willem III, p. 224.
De koning voegde zich naar het oordeel der regering zonder moeilijkheden te maken.
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om Napoleon te helpen. Nadat de Minister opgemerkt had, dat zulks bezwaren had,
omdat het neutrale België die troepen niet zou laten passeeren, kwam hij nooit meer
op den dollen inval terug.
Tegen den avond gesproken met Finaly, directeur-generaal van de Banque de Paris
et des Pays Bas. Hij vindt de grieven tegen Holland niet ernstig en is onder den
indruk, dat het publiek er niet veel aandacht aan schenkt. De kwestie van den Keizer
staat voor de Franschen nog het meest op den voorgrond.

4 Januari 1919.
Bisson1 bezocht, zeer oud geworden, overwerkt, charmante man!
In den namiddag door Asscher aan Robineau, chef de l'escompte bij de Banque
de France, voorgesteld. Hoogst aangenaam en intelligent man, goed vriend van Henri
Bungener, oom van Marie. Volgens hem bestaan de grieven feitelijk niet meer, zeer
merkwaardig, zoo kort na de ontvangst van Rochussen bij Berthelot.
Vergeten: gisteren déjeuner bij Paillard2 aangeboden door de Asschers3, waar ik
Sir John Pilter, oud-president der Britsche Kamer van Koophandel te Parijs, en Walter
Berry, voorzitter der Amerikaansche Kamer van Koophandel ontmoette.

Parijs, 12 Januari 1919.
In de afgeloopen week talrijke gesprekken met Fransche staatslieden, mannen van
zaken en journalisten. De stemming ten opzichte van Nederland begint beter te
worden. De pers zwijgt over ons in plaats van ons in een zwart daglicht te stellen,
zooals zij voordien deed, en wij beramen thans middelen om haar, nu de officieele
en daarmede in aanraking komende bank- en perswereld kalmer gestemd is, te
bewegen zich gunstiger over Nederland uit te laten.
Heden voor 8 dagen had ik een lang onderhoud met Loucheur, Ministre de la
Reconstitution, uitvoerig weergegeven in mijn brief aan Karnebeek.4 Loucheur leek
mij een man van practische opvattingen, maar omtrent de betrouwbaarheid van zijn
verzekeringen heb
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Mogelijk André Bisson.
Vermoedelijk een restaurant.
De heren Asscher; naast Josef A. nl. Lodewijk A., eveneens diamantair. Meded. Centraal
Bureau voor Genealogie, Den Haag.
Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p. 860-864, brief van 5 januari 1919.
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ik geen oordeel. Mijn schoonvader1, die hem uit verschillende Conseils
d'Administration kent, heeft een hooge meening van hem, Walter Berry, die zegt dat
zijn werk voor den economischen opbouw van Noord-Frankrijk niets oplevert,
daarentegen niet.
Den volgenden dag werd ik door De Stuers aan Pichon voorgesteld (zie eveneens
mijn brief aan Karnebeek).2 De ontvangst was correctwelwillend. Eenige zijner
uitlatingen, het noteeren waard, waren: Frankrijk heeft een belang bij een stabiele
regeering in Duitschland. Pichon gelooft, dat het bolsjewisme daar niet de overhand
zal erlangen. De Fransche regeering weet, dat in Nederland de groote meerderheid
des volks franschgezind is en staat niet achter de Fransche pers, die zich zoo
anti-Nederlands heeft uitgelaten. Deze verzekering is onjuist, want speciaal de
‘Temps’ neemt op last van de Fransche regeering - of in overleg met haar - geen
mededeelingen op welke het publiek gunstig voor Nederland kunnen stemmen. Dit
was althans zeer onlangs nog zoo, toen de zeer gunstige verklaringen van Favre3, die
in verband met de belangen der Fransche vluchtelingen en krijgsgevangenen voor
de Fransche regeering Nederland bezocht heeft en juist daarvandaan teruggekeerd
is, door de ‘Temps’ niet opgenomen zijn. Evenmin gunstige artikelen van Alexander
Cohen, medewerker van de ‘Temps’, die eveneens een bezoek aan Nederland gebracht
heeft. Deze man heeft in vertrouwen aan Loudon medegedeeld, dat Herbette tegen
zijn zin door Roland de Marès, den annexionistischen ex-hoofdredacteur van de
Indépendance Belge en nu medewerker aan de Temps, te zeer in het Belgische
vaarwater gestuwd wordt. Het gezantschap heeft inlichtingen, dat Marès in geregeld
indirect contact met den Koning van België staat.
Mijn indrukken over den toestand zijn vervat in mijn schrijven aan Karnebeek van
7 Januari.4
Het is nu noodig, dat Nederland zich op allerhand gebied voor toenadering tot de
Fransche belangen opmaakt. Zoojuist ontving ik brieven van Snouck en C.F. Stork5
over een industrieele, commer-
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Lucien Charles Bungener.
Vgl. eveneens de brief van De Stuers aan Van Karnebeek, in Smit, Buitenlandse politiek, p.
873 (brief van 8 januari 1919).
Mogelijk Albert Favre, die in het kabinet-Clémenceau (1917-1920) als ondersecretaris van
staat voor binnenlandse zaken zitting had.
Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p. 871-872.
Dr. ir. C.F. Stork. Vgl. nog Heldrings brief aan Van Karnebeek van 12 januari 1919, in Smit,
Buitenlandse politiek, p. 879. Vgl. over Stork, Tachtig jaar Stork, p. 41-45.
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cieele missie, welke men hierheen wil zenden. Zeer toe te juichen, ofschoon, gegeven
de desoriëntatie welke hier op economisch gebied na den oorlog heerscht, wellicht
niet dadelijk tastbare resultaten bereikt zullen worden.
De Asschers1 hebben bericht, dat meer dan een ton bij elkaar gebracht is, waaruit
in overleg met ons (Rochussen en mij) de kosten van een campagne ten gunste van
Nederland bestreden kunnen worden.2 Loudon hierover gisteren gesproken, die er
zeer vóór is en ook De Stuers wil ervoor stemmen. Met dezen ouden heer werk ik,
ten koste van eenig tijdverlies, aangenaam samen3, doch er bestaat klimmende wrijving
tusschen hem en Rochussen, welke zich nu tot een crisis ontwikkeld heeft.4
Rochussens uitzending, welke in zoverre goed gezien was, dat De Stuers, diplomaat
van de oude school en 78 jaar oud, steun behoefde, was dezen onaangenaam, te meer
daar Karnebeek hem Rochussen onverhoeds met den rang van Minister-Resident op
zijn dak gestuurd heeft. Rochussen heeft hard gewerkt en werk gedaan dat De Stuers
niet had kunnen doen, hetgeen zeker tot een beter begrip van het Nederlandsche
standpunt heeft bijgedragen, maar ik kan hem niet altijd even taktvol vinden en zijn
optreden, soms eenigszins jongensachtig, is tegenover Franschen te cru. Bovendien
haalt hij bij alles zijn sentimenteele vrouw, die hem behoorlijk onder de plak heeft
en met haar vrouwelijk wanbegrip van feiten dikwijls minder gelukkig op hem
influenceert.
Op 8 dezer bij de Asschers den Président van de Compagnie Transatlantique, De
Pellerin de Latouche, ontmoet, zeer intelligent man.
Op 9 dezer rendez-vous met Clémentel, Minister van Handel, af-
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De heren J.A. en L.A. Asscher.
Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, deel V, tweede stuk, brief van Heldring aan Van Karnebeek,
7 januari 1919, waarin hij meedeelt geld aan zijn vrienden in de Ned. handelswereld te vragen
om de Franse werken van oorlogsliefdadigheid te steunen.
Vgl. de brief van De Stuers aan Van Karnebeek van 8 januari, in Smit, Buitenlandse politiek,
p. 873. ‘Ook kan ik niet nalaten U te doen weten in welke hooge mate ik de keuze van den
heer Heldring als oeconomischen raad (kortheidshalve!) toejuich. Ik heb mij spoedig kunnen
overtuigen dat hij al de noodige goede hoedanigheden voor deze zeer gewichtige werkkring
bezit: hij is schrander, actief en zeer tactvol.’
Vgl. de in noot 1, p. 287 genoemde brief. De Stuers' voornaamste grief was dat Rochussen
steeds zonder zijn voorkennis handelend optrad; het verzoek hem terug te roepen werd door
Van Karnebeek pas op 31 maart 1919 ingewilligd.
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gesproken, niet doorgegaan wegens zijn oproeping naar het Elysée.
Dien dag bezoek van Gandolphe1 gehad, die eveneens een verbetering in den
toestand constateert en aanraadt een prima persvertegenwoordiging naar Parijs ter
vredesconferentie te zenden. Zeer goed denkbeeld.
Met groot genoegen mijn ouden vriend Jean de Boislisle weer ontmoet en met zijn
vrouw kennis gemaakt. Bij hem thuis ontmoet Colon Reboul en zijn vrouw, een
Huyssen van Kattendijke.2 Ook een zeer sympathieken Franschman, Charles de
Tréville de Lorme, die bij rubber op Java geïnteresseerd is, ontmoet en den Comte
de Lasteyrie, financieel gedelegeerde bij onderhandelingen te Spa en Trier, allen
behoorende tot den Katholieken adel, uit de haute bourgeoisie van de 18de eeuw
stammende, zeer gedistingeerde en eenvoudige menschen.
Gisteren bij Mevrouw Kinen, schoonzuster van Loudon, Léon Bonnat ontmoet en
de charmante dochter van Crosby, Markiezin (?).
De Asschers helpen mij op voortreffelijke wijze, zijn hier zeer goed aangeschreven.

14 Januari 1919.
Onderhoud met Lort Robert Cecil in het Majestic (zie mijn brief aan Karnebeek).3
Een zeer vriendelijk, slordig gekleed man, groot en gebogen van houding.
's Middags bezoek bij den Zwitserschen gezant Dunant over den Rijn onder den
nieuwen toestand. Zwitserland en wij hebben dezelfde belangen. Dunant is evenwel
niet op de hoogte.
Déjeuner bij De Boislisle en famille; 3 lieve kinderen.

15 Januari 1919.
Lang gesprek met Generaal Smuts over de League of Nations. Zie mijn brief aan
Karnebeek.4
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De leider van de Franse propaganda en inlichtingendienst in Nederland.
Jkvr. Amelie Adriana Huyssen van Kattendijke.
Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p. 885-886.
Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, p. 887-888.
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16 Januari 1919.
Onderhoud met Clémentel, Minister van Handel, vriendelijk doch aan de oppervlakte
gebleven. Zie mijn brief aan Karnebeek.1
's Middags bij Col. de Reynier, directeur der Zwitsersche Société de Surveillance
Economique, over booten, die Zwitserland zou wenschen te koopen, doch Holland
niet af te geven heeft. Hij weet niet of Zwitserland nog kooper is. Onderhoud met
Loudon over de kwestie De Stuers-Rochussen.

18 Januari 1919.
Onderhoud met De Stuers. Thorbecke2, die verklaard zou hebben, dat Rochussen
gezegd zou hebben, dat De Stuers van zijn ambt ontheven zou worden, indien hij
hem, Rochussen, niet ter wille was, is terug.
Deze kwestie is ellendig.

Zondag, 19 Januari 1919.
Déjeuner bij Boislisle - veel geschreven.

20 Januari 1919.
Bezoeken bij Bisson, déjeuner bij Faralicq, waar Loucheur als een pot-de-vinier de
Iier ordre wordt uitgemaakt. Bezoek bij O.G. Pierson en afscheidsbezoek bij De Stuers,
laatste vergadering bij Asscher ter bespreking van het déjeuner, dat eerstdaags vóór
het vertrek der Nederlandsche ambulance en tevens ter bevordering van de toenadering
tusschen Frankrijk en Nederland zal aangericht worden.
's Avonds laat in het hotel (Plaza Athenée) bezoek van Loudon aan Rochussen,
waarbij ik tegenwoordig. Loudon brengt de boodschap, dat De Stuers Rochussen nu
een briefje wil schrijven, hem tot een onderhoud uitnoodigende, waarbij dan de brug
over de kloof welke sedert een week bestaat, geworpen is. Rochussen zal die
uitnoodiging aannemen, maar wil tegelijk den Minister verzoeken, hem van zijn
opdracht te ontheffen daar hij na de van De Stuers ondervonden behandeling geen
goede samenwerking verwacht. Mevrouw Rochussen,
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De bewuste brief, niet bij Smit, werd niet teruggevonden.
Mr. Willem Johan Rudolf Thorbecke.
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een opgewonden, sentimenteele vrouw, mengt zich voortdurend in het gesprek en
verlangt, dat haar man onmiddellijk naar Nederland terugkeert. Loudon en ik trachten
haar aan het verstand te brengen, dat zoo'n besluit misschien eerder genomen had
kunnen worden tijdens de brouille, maar bezwaarlijk nu, nadat De Stuers weer wil
aanbinden. Deze vrouw, onder wiens plak Rochussen staat, maakt hem nog
zenuwachtiger dan hij reeds is.

Amsterdam, 24 Januari 1919.
Dinsdagmorgen (21 Jan.) vroeg in Parijs per trein via Brussel vertrokken, door de
verwoeste streken bij Albert en Béthune gereden, vreeselijk aanzicht.
Woensdagmiddag thuis. Miekie1 zeer ziek geweest met waterpokken en oorontsteking,
nog niet geheel beter.
Gisterennamiddag zeer lang onderhoud met Karnebeek, gedeeltelijk door Patijn2,
den nieuwen secretaris-generaal, en Doude van Troostwijk bijgewoond.
Wij zijn het allen eens: 1e over de noodzakelijkheid aansluiting bij Engeland te
zoeken en dientengevolge nauwe voeling met de te Parijs aanwezige Engelsche
staatslieden te houden. Loudon zal gevraagd worden, of hij zich daarmede wil belasten
(intusschen is Karnebeek ontevreden over de weinige berichten welke hij van Loudon
naar aanleiding van zijn missie bij Wilson ontvangt); 2e over de wenschelijkheid,
blijken van belangstelling in den Volkerenbond aan de Geassocieerden te geven,
hetgeen gebeuren zal door de spoedige overhandiging van een nota van de
Commissie-Loeff3, welke onlangs gereed gekomen is (Karnebeek heeft hierover
reeds met Judge Wadham, die hier voor Wilson vertoeft, gesproken); 3e over de
wenschelijkheid van verdere stappen om de Fransche publieke opinie te winnen, b.v.
door een cadeau van fokvee aan de verwoeste districten in Frankrijk en België en de
bewerking van de Fransche pers.
Voorts bespraken wij het probleem De Stuers-Rochussen. De Stuers is niet het
prul dat de Nederlandsche pers van hem maakt. Hij is in
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Heldrings jongste dochter Marguerite (1915-1935).
Mr. R.J.H. Patijn.
Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p. 853-856. De commissie-Loeff (tot
voorbereiding van de derde vredesconferentie) had in een rapport haar oordeel gegeven over
de beginselen van de ‘League to enforce peace’.
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Parijs gezien en geeft zich op zijn manier veel moeite. Hij is echter oud, niet met
zijn tijd meegegaan en beseft niet, dat zijn prestatievermogen achteruit gaat. Zijn
omgang is met tijdgenooten en kunstvrienden, niet met jongere generaties. Hij werkt
omslachtig en zijn legatiepersoneel doet hij veel tijd verliezen. Zonder Rochussen
of een andere even goede of betere kracht voldoet de legatie onder hem niet aan de
eischen van het oogenblik. Samenwerking met Rochussen of een ander zal
vermoedelijk niet mogelijk blijken, daar De Stuers in hun toevoeging aan het
gezantschap een correctief van zijn beleid zal zien. Is zulks werkelijk het geval, dan
zal vervanging noodig zijn. Karnebeek meent, dat Loudon zijn oom De Stuers niet
zal willen opvolgen, indien deze niet vrijwillig zijn ontslag neemt1, en dan is het heel
moeilijk een ander te vinden. Ik beveel Loudon aan wegens zijn takt en oprechtheid,
en populariteit bij de Amerikanen, hoewel ik erken, dat hij in de meeste gevallen
geen eigen meening bezit. Onze diplomaten zijn nu eenmaal geen menschen van
beteekenis, en onder hen is Loudon nog een der besten.
Rochussen's werk prijs ik tegenover Karnebeek, maar zeg hem als mijn meening,
dat zijn van hem onafscheidelijke vrouw geen gelukkigen invloed op hem uitoefent
en zijn toch al niet overgroote takt niet verhoogt.

30 Januari 1919.
De laatste week heeft mijn Parijsche missie mij talrijke gesprekken bezorgd, o.a. met
Van Hamel, die gaarne op de een of andere wijze naar Parijs gezonden wil worden
om een rol bij de vredesconferentie te spelen. De Stuers wil hem niet in Parijs hebben,
hem het auteurschap van talrijke aanvallen tegen hem (de Stuers) toeschrijvende,
hetgeen evenwel geen beletsel voor een missie zou vormen, indien ik ook met de
Fransche regeering zelve - volgens Karnebeek - Van Hamel niet wenschte. Hij,
Karnebeek, had Van Hamel voorgesteld als lid van een commissie, die naar de
verwoeste districten uitgezonden wordt en waarvan o.a. Voute2 en Joost van
Vollenhoven deel zullen uitmaken. Van Hamel werd echter door Allizé geketst.3
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De Stuers overleed op 4 mei 1919 en werd door jhr. dr. J. Loudon opgevolgd.
M.P. Voûte, directeur Mirandolle, Voûte en Co. te A'dam.
Allizé's voorkeur ging naar Joost van Vollenhoven uit. Vgl. dagboek-Van Karnebeek, 25
januari 1919, in Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p. 903.
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Verder met een groep industrieelen, die oorspronkelijk het plan hadden naar Parijs
te trekken om mij op algemeen economisch gebied ter zijde te staan en er nu in
overleg met mij voor eigen zaken heen zullen gaan, indien de Franschen hun
paspoorten willen viseeren. Evenwel zal mij een secretaris toegevoegd worden, die
tevens als schakel voor de komende handelslieden en fabrikanten kan dienen en
kantoor aan de legatie zal houden. Eindelijk met Asscher1 over de uitzending van
eenige leden der Vereeniging ter bevordering van de kennis van Nederland in den
Vreemde2, die geld bij elkaar gebracht hebben om de Fransche pers te bewerken.3 Ik
acht dit ook met het oog op de hoedanigheden van sommige dier heeren gevaarlijk,
daar één onhandigheid tot schandaal of chantage aanleiding kan geven. Karnebeek
is nogal ver gegaan in de toezegging van steun aan deze onderneming, maar belooft
den Voorzitter van het uit te zenden Comité, den Heer Down4, aan te bevelen zich
met mij in verbinding te stellen en zonder mij niets te ondernemen.
Ik raad Karnebeek voorts aan zijn gedachten te laten gaan over de samenstelling
van een vertegenwoordiging voor het geval Nederland tot medewerking aan de
oprichting van den Volkerenbond uitgenoodigd wordt. Ik noem Loudon en Loder.
Hij zegt, waarschijnlijk zelf te zullen gaan.
De persberichten omtrent de kans op uitnoodiging luiden wat gunstiger. Zelfs de
Temps bepleit ze.
Karnebeek deelt mij mede, dat de Koningin mij wenscht te spreken en daar hij
vindt, dat zij wat al te hard van stapel wil loopen wat betreft vriendschapsbetuigingen
tegenover Frankrijk (hetgeen ik zelf ook niet raadzaam acht, immers de strategische
vrede dien Frankrijk op het oog heeft, kan nog tot eischen van zijn kant leiden, die
ons

1
2
3

4

J. Asscher.
Vereeniging tot verbreiding van kennis over Nederland in den Vreemde, te Amsterdam
opgericht in 1914. Vgl. Staatsblad 1914, no. 1810.
Vgl. over de bewerking van de Franse pers: Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk,
p. 917, brief van Rochussen aan Van Karnebeek, 4 februari 1919, en p. 924, id., 9 februari
1919.
Enige details omtrent de heer Down waren niet te vinden. Mededeling Vereniging ‘Nederland
in den Vreemde’, Amsterdam. Wellicht is hier bedoeld Dr. H. Obreen, die in 1920 genoemd
wordt als vertegenwoordiger van het comité van actie. Vgl. brief van 23 sept. 1920 van de
Ver. Ned. in den Vreemde aan Van Karnebeek, in Collectie-Van Karnebeek, Archief
Buitenlandse Zaken, Den Haag.
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grondgebied betreffen), verzoekt hij mij tot matiging te raden, indien zij het onderwerp
aanraakt. De Koningin, die door de behandeling, gedurende den oorlog Nederland
door de groote mogendheden aangedaan, in haar waardigheidsgevoel en Oranjetrots
gekrenkt is, laat zich volgens Karnebeek steeds in de eerste plaats door haar inzicht
van het belang des lands leiden en stelt haar persoonlijke gevoelens terzijde.

31 Januari 1919.
Gesproken:
den Minister van Onderwijs1 over den bouw van de nieuwe Academie voor
Beeldende Kunsten, dien hij, met het oog op de hooge kosten (4 millioen tegenover
1 millioen oorspronkelijke raming), wil uitstellen. Ik verzoek hem de plannen nog
eens door de architecten te laten onderzoeken, omdat het mij voorkomt, dat het hooge
bedrag wel wat verminderd zal kunnen worden, al ware het alleen omdat de prijzen
der bouwmaterialen zeker sterk zullen dalen en reeds dalende zijn. De Minister
spreekt van een commissie die hij voor zulke gevallen in het leven wenscht te roepen,
en noemt ook den Rijksbouwmeester, Vrijman, voor wien deze bouw uit den booze
is, daar hij hem ontging.
Mr. Duparc, den Referendaris voor Kunsten en Wetenschappen, dien ik van 's
Ministers commissie-plan in kennis stel. Hij zegt, dat de Minister de bedoeling van
die commissie verkeerd moet begrepen hebben, daar zij bestemd is om van advies
te dienen op de bouwprojecten van den Rijksbouwmeester, dus een correctief is op
diens niet algemeen bewonderde aesthetiek. Hij zal den heer De Visser van dit
denkbeeld terugbrengen en trachten hem ertoe te bewegen de plannen opnieuw door
de architecten te laten herzien - alleen met het oog op de kosten. Ik vermoed een
zekere intrige van den heer Vrijman.
Allizé, den Franschen gezant, die mij naar mijn te Parijs opgedane indrukken vraagt
en zegt, dat de diplomatieke betrekkingen tusschen de beide landen verbeterd zijn.
Hij betreurt, dat een zeker deel der Fransche pers een parti-pris tegen Nederland blijft
behouden, maar laat zich tevens ongunstig over de Nieuwe Rotterdamsche Courant
uit, die steeds weer kans ziet, Frankrijk kwetsende dingen te zeggen en in Frankrijk
aangezien wordt als de courant die hier ongeveer de

1

Dr. J.Th. de Visser.
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rol speelt van de Temps in Frankrijk. Allizé laat ook doorschemeren, dat de meeningen
aan Buitenlandsche Zaken gewoonlijk niet veel van die van genoemde courant
schelen. Ik kan inderdaad niet ontkennen, dat zij den slag bezit, de dingen soms niet
bestrijdbaar, onaangenaam en bovendien zeer verwaand te zeggen, en daar zij nu
eenmaal ons eerste persorgaan is, zijn de gevolgen bedenkelijk.
Voorts spreken we over faciliteiten voor reizigers naar Frankrijk, doch de Fransche
autoriteiten zijn nog weinig coulant, gedeeltelijk wegens de gebrekkige
spoorwegtoestanden in Noord-Frankrijk.
Karnebeek over de Koningin. (Dit onderhoud vermeldde ik bij vergissing als 30
Januari te hebben plaats gehad, al deze notities worden eenige dagen tegelijk
ingeschreven.)
Den Minister van Binnenlandsche Zaken1, wien ik verslag van mijn bevindingen
te Parijs doe en die mij bevestigt, dat de verhouding tusschen Karnebeek en de
vreemde gezanten beter is dan eenigen tijd geleden. Hij vindt, dat die ruzie aan
Karnebeek goed gedaan heeft. Deze zal nu wel wat minder ‘collet monté’ zijn. Ik
ben daarvan niet overtuigd en heb den indruk, dat Karnebeek in ententekringen
nimmer persona grata zal worden. Men vertrouwt hem niet en weet hem in zijn hart
pro-Duitsch. Bovendien is hij een onverbeterlijke ‘Wichtigthuer’ en ijdeltuit. Zijn
verdienste is zijn werkzaamheid en een niet te ontkennen bekwaamheid. Ruys de
Beerenbrouck lijkt mij een zeer coulant en prettig man. Ik vestig zijn aandacht met
nadruk op de noodzakelijkheid bij de Engelschen zeer goed vertegenwoordigd te
zijn en laat mij weinig waardeerend over het praestatievermogen van onze gezanten
uit, die onvoldoende algemeene kennis bezitten om de belangen te behartigen welke
hun toevertrouwd zijn, en niet weten wat practische arbeid is.
Des avonds te 8 uur de Koningin - ten paleize in een werkkamer, waarin achter
haar zetel een mooi portret ten voeten uit van Willem de Zwijger (door Mierevelt?)
hing. Zij ontving mij staande, gaf mij de hand en noodigde mij uit te gaan zitten. Het
onderhoud duurde ongeveer 55 minuten. Zij vroeg mij naar mijn indrukken, te Londen
en Parijs opgedaan. Haar vragen waren die van een helder denkende vrouw. Een
eigen meening omtrent zaken en personen gaf zij slechts onwillekeurig te kennen,
o.a. toen zij melding maakte van de ‘ge-

1

Jhr. mr. C.J.M. Ruys de Beerenbrouck
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roofde schepen’1, en de tegemoetkomende houding van Engeland en Amerika in den
laatsten tijd beschreef als ‘nederbuigende welwillendheid’. Belangstellend vroeg zij
in welke klasse der maatschappij in Frankrijk men ‘degelijke’ menschen aantrof, en
eenigszins verwonderd scheen zij te zijn toen ik haar als mijn ervaring zeide, dat de
degelijkheid in Frankrijk vrij algemeen verspreid en niet tot de Hugenoten, bij wie
zij ze alleen scheen te veronderstellen, beperkt is, dat zij in de middenklasse, in de
bankierswereld, in de provincie en onder den adel meer dan sporadisch voorkomt en
in vele milieu's zelfs toonaangevend is. Ik beschreef haar de verbetering welke de
opvattingen der Fransche officieele en daaraan grenzende wereld te onzen opzichte
in de laatste weken ondergaan had, en welk een nuttige rol o.a. de heeren Asscher
daarin gespeeld hadden, doch deelde haar tevens mede, dat de Fransche regeering
een strategischen vrede nastreeft, welke Frankrijk voor toekomstige invallen van
Duitschland beveiligt. Vrijheid van beweging, een ruime uitvalspoort in het Noorden
schijnt haar noodig toe, en daarvoor is het zuidelijke stuk van onze provincie Limburg
een sta-in-den-weg. Wij moeten er ons dus op voorbereiden, dat Frankrijk den afstand
van dat deel van Limburg aan het met haar verbonden België en bovendien een
verandering van het Schelde-statuut zal eischen, indien Amerika en Engeland, waarvan
het eerste den Volkerenbond en het andere geen sterk Frankrijk aan de Noordzee
wenscht, geen voldoende invloed kunnen uitoefenen om het stellen van zulke eischen
te verhinderen. Op dit oogenblik zijn Amerika en Engeland ons welgezind, ofschoon
men eenigen twijfel omtrent de entente-gezindheid van ons Kabinet schijnt te
koesteren; het is daarom voor ons van belang aan Amerika onze belangstelling in
het totstandkomen van een goeden Volkerenbond, die oorlogen als machtsuiting van
den eenen staat tegenover den anderen zal voorkomen, te toonen, hetgeen Karnebeek
nu door aanbieding van het Volkerenbondproject van de Commissie-Loeff2 gedaan
heeft, en door nauwe voeling met de Engelsche staatslieden te Parijs te houden, wat
nog niet voldoende geschiedt. Ten slotte moet er voor gezorgd worden, dat de
Fransche publieke opinie - nu nog een van achterdochtige onverschilligheid tengevolge
van de nooit

1
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De kwestie van de in beslagneming, in maart 1918, van de in de havens der geassocieerde
mogendheden liggende Nederlandse koopvaardijschepen.
Vgl. noot 3, p. 300.
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voldoende rechtgezette en vier jaar lang herhaalde beweringen omtrent onze
levensmiddelenlevering aan Duitschland en thans nog gaande gehouden door het
verblijf van den Duitschen Keizer in Nederland - te onzen gunste keert, wat door
taktvolle bewerking der pers - geen brutale omkooperij - en met bewijzen van
genegenheid kan geschieden. ‘Wij moeten dus tegenover Frankrijk beleefd zijn?’
vroeg de Koningin - van eenige neiging om den wensch tot toenadering te duidelijk
te voorschijn te doen komen, om ons goedkoop te maken, bleek mij bij haar niets.
Zij vroeg mij of men Engeland omtrent onze werkelijke positie ingelicht had, waarop
ik haar de bespreking van den heer Colijn met Sir William Tyrrell1 in December
vermeldde, die haar niet bekend scheen te zijn. Op haar vraag, of men mij veel over
de Schelde-kwestie gesproken had, antwoordde ik bevestigend, er aan toevoegende,
dat Engeland naar mijn meening geen prijs op verandering van den tegenwoordigen
rechtstoestand stelde en dat ik de Franschen naar den Volkerenbond verwezen had,
waaronder de kwesties van internationale toegangswegen, dus ook die van de Schelde,
van zelf een oplossing konden vinden welke alle partijen zou bevredigen. Echter merkte ik op - het is mogelijk, dat bij de tallooze stroomingen en tegenstroomingen,
in den boezem van de Vredesconferentie bestaande, een constellatie ontstaat waarbij
Engeland - en misschien ook Amerika - zulke bijzaken als de Schelde-kwestie en de
immuniteit van ons grondgebied prijsgeven, doch de persoonlijke invloed, van
President Wilson uitgaande, is zoo krachtig, dat het bij stukjes en beetjes toegeven
van Frankrijk, dat onder Poincaré, Clemenceau en Foch zoo geheel verschillende
inzichten huldigt, aan Wilsons's verlangens telkens merkbaar is. Men heeft ook
rekening te houden met het feit, dat de arbeidersmassa in de beschaafde landen van
Europa achter Wilson staat en de regeeringen, die in elk land min of meer bevreesd
zijn voor uitbarstingen van den krachtbewusten arbeider, dit bij het bepalen van hun
gedragslijn in aanmerking nemen. De Koningin verklaarde te gelooven, dat de
bolsjewiki tot dusver niets met Wilson op hadden.
Over de toekomst sprekende, meende de Koningin, dat wij in de geallieerde landen
op commercieel gebied heel wat moeilijkheden op grond van achterdocht tegen ons
te overwinnen zouden hebben. Ik deel die vrees slechts ten opzichte van Frankrijk,
maar acht den argwaan te overwinnen. Ten aanzien van Italië, waarover de Koningin

1

Vgl. hier p. 282.
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ook sprak, heb ik in het geheel geen zorg. Onze relaties beteekenen niet zoo heel
veel met dat land, en het heeft ons meer noodig dan wij Italië. Het zijn de sociale
moeilijkheden die ons den meesten last zullen veroorzaken, doch ook daarin zullen
wij niet alleen staan.
Het onderhoud eindigde met een dankbetuiging voor mijn belangwekkende
mededeelingen. De Koningin was in een ouderwetsche, tot de voeten afhangende
japon van fraise écrasée gekleed en droeg een broche aan den hals van twee
reusachtige parels. Het was de derde maal, dat ik haar sprak.

Zondag, 2 Februari 1919.
Van Aalst thuis bezocht. Hij is eenigszins overspannen en dientengevolge eenigen
tijd niet in Den Haag geweest. Hij zag er echter goed uit. Ik vertelde hem van mijn
ervaringen te Parijs. Hij heeft, niet ten onrechte, weinig met Karnebeek op, dien hij
zeer onbetrouwbaar noemt en bovendien onhandig. Ruys de Beerenbrouck en
Heemskerk zouden hem gaarne kwijt willen zijn, doch hij wordt door Idenburg
gesteund. Karnebeek is volgens Van Aalst zonder twijfel sterk Duitschgezind
(denzelfden indruk heb ik) en zijn houding o.a. ten opzichte van den Duitschen
Keizer, die hier te lande een trouwe garde van het misselijk jonkerdom - Johanniters1
voor het meerendeel - bezit, waartoe ook Karnebeek behoort, moet scherp in het oog
gehouden worden, te meer daar de partij in Duitschland die den Keizer terug wenscht,
zonder twijfel sterk is. Van Aalst zegt met den Duitschen gezant2 zeer intiem te zijn
en beschrijft hem als een zeer sympathiek man, die gedurende den oorlog bij
gelegenheid van de dreigende overweldiging in April 1918 sterk ertoe bijgedragen
heeft, dat het conflict te boven gekomen werd.3 Van Aalst ziet den Engelschen gezant4
sedert 8 maanden niet meer (door de Engelschen wordt hij gewantrouwd), Allizé
daarentegen wel, die nog steeds niet over Karnebeek te spreken is, ofschoon de
officieele verhouding beter is.
(Dat Karnebeek bij de geallieerden niet gezien is, bleek mij o.a. uit
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Leden van de door de Pruisische koning Frederik Willem IV ingestelde protestantse
Johanniterorde, waarvan de Nederlandse tak, opgericht in 1909, een onderdeel is.
Dr. F. Rosen.
Dit is juist. Vgl. hieromtrent de Jong, Neutraliteit, p. 267.
Sir Walter Townley.
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uitlatingen van Leverton Harris en De Stuers (die de opinies van de Franschen
weergaf), behalve uit de uitlatingen van Allizé in December.)
Volgens Van Aalst wordt de benoeming van Van Vollenhoven1 tot gezant te Brussel
tegengehouden door Doude van Troostwijk, die er zelf heen wil, en door Karnebeek,
die geen open kaart speelt.2

Maandag, 3 Februari 1919.
Bespreking met Vattier Kraane, Crone en Scholten (van Geo Wehry & Co)3 over de
vertegenwoordiging der Nederlandsche economische belangen te Parijs.

Dinsdag, 4 Februari 1919.
Bespreking met de Rijkscommissie voor ijzer en staal over de onderhandelingen met
Duitschland, welke 6 dezer hervat zullen worden.4
Bezoek aan Patijn, Secretaris-Generaal van Buitenlandsche Zaken, die mij een
brief uit Parijs van een vriend voorleest, die als genaturaliseerd geallieerde (Brit) de
vredesconferentie bijwoont en schrijft, dat België door zijn aanmatigende eischen
op de groote mogendheden een zeer ongunstigen indruk gemaakt heeft. Het verlangt
o.a. Limburg.5 Engeland heeft, zoo zegt de briefschrijver, een matig belang bij de
verandering van den Schelde-toestand.
Later vertelt Karnebeek mij op zijn gewone gewichtige wijze, dat hij uit
‘particuliere, zeer betrouwbare geallieerde’ bron die inlichtingen ontving welke Patijn
hem blijkbaar verschaft heeft.
's Middags Raad van Bijstand6, niets bijzonders.

Woensdag, 5 Februari 1919.
Bezoek van W. La Gro uit Petersburg en Mej. Duys, de laatste over
kunsttentoonstelling in het Luxembourg. Ook Wilmink bij mij gehad.

1
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Dr. Maurits Willem Raedinck van Vollenhoven.
Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p. 1019.
Handelshuis in Indische produkten, sinds 1961 (door fusie met de Borneo Sumatra Handel
Mij.) N.V. Borsumij Wehry te Den Haag. Mededeling van voornoemde maatschappij.
Vgl. Overzicht Rijkscommissie distr. ijzer en staal, dl. I, p. 45 vlg.
Vgl. Van der Klaauw, Betrekkingen Ned. en België, p. 8 vlg.
Vgl. Notulen Raad van Bijstand der Directie voor de buitenlandse economische politiek, 4
februari 1919, in Archief Buitenlandse Zaken.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

309

10 Februari 1919.
Gisteren déjeuner in het Hotel des Indes1, door den Franschen gezant aan de Ministers
van Binnen- en Buitenlandsche Zaken aangeboden ter eere van de afvaardiging van
de Commissie-Van Vollenhoven2, waarbij eveneens aanwezig Patijn en Doude van
Troostwijk en hun dames. Heel aardig. Het is de eerste Fransche beleefdheid sedert
den wapenstilstand aan de Nederlandsche Regeering bewezen. De Commissie gaat
naar Parijs om te onderzoeken wat Nederland kan doen om Frankrijk te helpen,
speciaal wat betreft de verwoeste districten. Karnebeek heeft mij een paar maal
gezegd, dat voornamelijk een demonstratie van Nederlandsche gezindheid beoogd
werd, doch Vollenhoven en Voûte hebben daarentegen van den Minister de
verzekering ontvangen, dat de bedoeling wel degelijk was daadwerkelijken steun te
verleenen, anders zouden zij zich niet beschikbaar gesteld hebben. De Minister heeft
hen bovendien voor de organisatie naar het ‘kantoor van den heer Heldring’ verwezen,
waarmede hij de door mij te reorganiseeren kanselarij bedoelde. Intusschen is het
niet mijn plan, mij met permanent werk te belasten.
Donderdag jl. vergadering gehad met de hoofdmannen der Deutsche
Schwerindustrie, waaronder Bruhn en Krupp. Zijn het met hen over de verdere
levering van staal eens geworden.3 De gelaten stemming bij deze menschen trof mij.
Een hunner, Ries, was voor de bolsjewiki uit Riga gevlucht. Hij beschouwt hun macht
nog als een groot gevaar voor Duitschland en voor Europa in de tweede plaats.
Romieux, de gezantschapsraad bij de Fransche legatie, verkondigde gisteren, dat
er in Duitschland niets veranderd en de trotsche uittartende geest ongebroken was.
Ik geloof er niets van, maar de Franschen zijn en blijven achterdochtig.

1
2
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Te Den Haag.
De commissie zou onderzoeken in hoeverre Nederland hulp kon bieden bij het herstel der
geteisterde streken van Noord-Frankrijk. De commissie bestond uit J. van Vollenhoven, A.E.
Dinger, dr. H.J. Lovink, J.C.L. Vlaanderen, P. of M.P. Voûte en ir. R.A. van Sandick. Vgl.
Oranjeboek juni 1919-april 1920, p. 23, 24.
Vgl. de in noot 4, p. 308 genoemde publ., p. 46-47.
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Parijs, 18 Februari 1919.
Donderdag, 13 Februari, met Marie1 's morgens vroeg van Amsterdam vertrokken,
geslapen in Brussel en Vrijdagavond 10 uur te Parijs aangekomen. In den trein gereisd
met een Fransch soldaat, die dégouté is van het geknoei in de Fransche
legeradministratie en de onbekwaamheid der officieren onder den rang van majoor,
en zijn dégout op geestige wijze lucht gaf; voorts met een Engelschen collega, die 4
jaar campagne achter den rug had, zeer goed Fransch geleerd had, ook al oorlogsmoe
was en zegt, dat de soldaten naar de demobilisatie snakken, het leger verfoeien wegens
de ‘petty tyranny’ der jonge officieren en Lloyd George hartgrondig verwenschen;
een Belgisch soldaat al even weinig opgewekt, een aardige Amerikaansche journaliste,
terugkomende uit het door de geallieerden bezette gebied in Duitschland, waar de
Amerikaansche soldaten zich met de bevolking fraterniseerden en niet begrijpen
waarom men tegen de Duitschers oorlog gevoerd heeft. Zij schieten met hen beter
op dan met de Franschen. Deels komt dit voort uit de kennis van het Duitsch bij vele
Amerikanen. De Belgen in den trein zeggen allen, dat België in een toestand van
chaos en zinneloosheid verkeert. Geen grondstoffen voor de industrie, maar waar
die niet ontbreekt, wil de arbeider niet werken.
In Parijs weer afgestapt in de Plaza Athenée. Moeizame samenwerking tusschen
De Stuers en Rochussen geconstateerd. Rochussen kan niets meer zelfstandig doen
en de oude heer geeft herhaaldelijk blijk van slijtage van mémoire. Hij ontvangt mij
vrij koel naar aanleiding van het koopen door mij van kantoormeubels voor de legatie,
de machtiging waartoe hij mij verleend, maar nu weer vergeten heeft.
Echter spoedig hersteld, nadat ik hem het verzoek van Karnebeek overgebracht
heb, dien zoo spoedig mogelijk in te lichten over de eischen der Belgen ter
vredesconferentie.2 Hij laat mij daarop zijn juist afgezonden rapport aan Karnebeek
lezen, waarin hij de eischen van België, welke zeer bar zijn en den afstand van
Limburg ten zuiden van Roermond, Zeeuwsch Vlaanderen en de vrije vaart op de
Schelde behelzen, overbrengt.3 Klaarblijkelijk heeft hij ze uit goede
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Heldrings echtgenote.
Vgl. in samenhang Van der Klaauw, Betrekkingen Ned. en België, p. 81 vlg.; Diplomatieke
documenten; Colenbrander, Ned. en België en Telders, Revision.
Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p. 937, 945.
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bron, vermoedelijk van zijn vriend Beyens, den oud-gezant van België te Parijs.
De Stuers zegt, dat de kans op den zetel van den Volkerenbond te 's-Gravenhage
verkeken is, hetgeen niet klopt met de uitlating van Allizé op het déjeuner van Zondag.
Zaterdag, 15 Februari déjeuner bij De Stuers ter eere van de Missie-Van
Vollenhoven, waar o.a. Pichon aanzit. Vriendelijke toast van Pichon over Holland,
waarin hij Loudon zeer prijst en Karnebeek niet noemt.

Parijs, Zaterdag 22 Febr. 1919.
Wegens tallooze bemoeiïngen met de Missie-Van Vollenhoven geen tijd voor
aanteekeningen gehad. Uit de besprekingen van de Missieleden met de Fransche
autoriteiten blijkt, dat men in de verwoeste districten vee, landbouwwerktuigen,
vensterglas, baggermaterieel, ingenieurs en werkkrachten uit Nederland zou kunnen
gebruiken, mits op crediet, waarbij de Nederlandsche Bank en de Regeering steun
zouden moeten verleenen. Vollenhoven, Voûte en ik zijn van meening, dat de missie
aan de politieke verstandhouding tusschen Nederland en Frankrijk, sedert December
en Januari zeer belangrijk verbeterd, ontzaglijk veel kwaad zou doen, indien zij niet
door belangrijke daden gevolgd wordt en dat het daarom noodig is, dat de
Nederlandsche Regeering den noodigen financieelen steun verleent - waarschijnlijk
door staatsgarantie van de Nederlandsche Uitvoer Maatschappij obligaties tegen de
te aanvaarden Bons du Trésor uit te geven. Ik schrijf in dien geest aan Karnebeek.1
De missie is goed samengesteld. Joost van Vollenhoven heeft veel handigheid
voor zulke missies, waarbij een gemakkelijk te behalen succes op den voorgrond
staat. Daarbij is hij een aangenaam man, al zou ik niet gaarne met hem samen ‘en
mission’ zijn wegens zijn wensch, steeds op den voorgrond te staan. Ook dringt hij
zijn wenschen soms te zeer op, o.a. in een gesprek dat wij samen met Sheldon hadden
over het hooren der neutrale financiers in zake de door dezen

1

Vgl. Heldrings brief aan Van Karnebeek, 21 februari 1919, in Smit, Buitenlandse politiek,
dl. V, tweede stuk, p. 953, 954 en 1018. In juni 1919 verleende de Ned. regering een crediet
van ƒ 25 miljoen, strekkende voor de aankoop in Nederland en Ned.-Indië van goederen,
waaraan Frankrijk behoefte had voor het herstel der verwoeste streken. Over de obligaties
der Ned. Uitvoer-Mij. vgl. J.G., De N.U.M.-heffingen, p. 1100.
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aan de centrale mogendheden verleende en te verleenen credieten, waartoe de
geassocieerden vooralsnog geen neiging gevoelen.
Intusschen schijnt hij bij de Engelschen gezien te zijn, althans bij de mindere
goden; zoo heeft Hearst van de Foreign Office hem te verstaan gegeven, dat Nederland
ter zake van de Belgische eischen gehoord zou worden en de Engelschen de territoriale
eischen van dien kant tegengaan. Slechts wenschen zij, dat de rechtstoestand van de
Schelde gewijzigd worde. Hierop heeft Joost geantwoord, dat Nederland over die
kwestie zou willen spreken wanneer het eenmaal zeker is of de Volkerenbond komt
ja dan neen. Ik heb op dergelijke uitingen steeds geantwoord, dat wij tegen een
wijziging van het statuut bedenking hadden, tenzij de Volkerenbond een beklonken
zaak is. Onder den Volkerenbond vervalt ons bezwaar tegen de internationaliseering
van de Schelde, daar dan geen oorlogsdaden op die rivier, anders dan krachtens een
mandaat van het bestuur van den Bond, te voorzien zijn.
Maandag is Rochussen bij Georges Mandel, den Chef du Cabinet van Clemenceau
geweest, die hem de meest geruststellende verzekeringen omtrent de houding van
Frankrijk ten opzichte van de Belgische eischen gegeven heeft. Mandel is naar de
algemeene opvatting de tegenwoordige ‘Eminence grise’ van Frankrijk.
Nu is het meer dan ooit noodig, dat de vriendschap van Frankrijk gecultiveerd
blijft. Karnebeek, pas op.
Rochussen is het grootste deel der week vrij ernstig ziek geweest met griep, daarbij
nerveus en extra geagiteerd door zijn opgewonden vrouw, van wie hij psychisch
afhankelijk schijnt te zijn. Een bedenkelijke toestand.
Loudon is ook te bed met griep en longontsteking, en zoo is ons contact met de
hier vergaderden beperkt tot de aanrakingen van De Stuers, die enkel eenige oude
vrienden, zooals Beyens en White, ziet, Vollenhoven, die eerstdaags vertrekt, en
mijzelf, die o.a. House dezer dagen niet te spreken kan krijgen.
Donderdag werden de Missie en ik door Poincaré ontvangen1, die eenige zeer
vriendelijke woorden over Nederland en den gesneuvelden Van Vollenhoven sprak.
De oude De Stuers sloeg bij die gelegenheid een poover figuur. Hij had een toespraak
op papier neergezet, die hij staande ging uitspreken, terwijl Poincaré hem driemaal
in de redeviel met ‘Asseyez-vous, Monsieur’ en hem niet liet uit-

1

Vgl. brief Joost van Vollenhoven aan Van Karnebeek, 20 februari 1919, in Smit, Buitenlandse
politiek, dl. V, tweede stuk, p. 951.
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spreken, zelf het woord nemende, klaarblijkelijk zeer gehaast zijnde. De vertooning
was weinig indrukwekkend.
Ik vind De Stuers minder goed dan bij mijn vorig verblijf en bepaald ongeschikt
om onze belangen naar behooren te behartigen. Helaas is Loudon, die het meest in
aanmerking komt om hem te vervangen, hoewel hier populair, te slap en te weinig
werkzaam.
Door tusschenkomst van Hirst en mijn schoonvader1 ontmoette ik hier M.
Wallenberg, directeur der Enskilda Bank2, die evenals ik tracht te ontwarren, welken
kant het ter vredesconferentie met de financieele en commercieele regelingen opgaat
en evenals ik tot nu toe slechts heeft kunnen constateeren, dat de geassocieerden
zelven daaromtrent vrijwel in het duister tasten. Wij spreken af, met elkaar voeling
te houden. Ik sprak over hetzelfde onderwerp den heer Grobet, directeur-generaal
der Zwitsersche Société de Surveillance.

Zondag, 2 Maart 1919.
In de afgeloopen week sprak ik met Keynes van de Engelsche Treasury over het
gezamenlijk belang der neutralen bij de financieele positie van Duitschland, dat hij
eveneens erkent. Hij zeide mij, dat het oogenblik weldra zou komen waarop de
Geallieerden de neutralen daarover wenschen te spreken, en vroeg mij, hem op de
hoogte van mijn verblijf te houden, daar hij mij tijdig wenscht te waarschuwen.
Joost van Vollenhoven met zijn missie vertrokken. Het is te hopen, dat dit gebaar
der Nederlandsche Regeering door daden gevolgd wordt3: het heeft te veel verwachting
in Fransche regeeringskringen opgewekt. Joost heeft mij zijn wensch te kennen
gegeven hier terug te komen, eensdeels voor de uitvoering van de plannen van steun
aan Noord-Frankrijk, waarvoor hij den steun der Nederlandsche Regeering hoopt te
verwerven, anderdeels om namens Nederland met de geallieerden en de neutralen
over de financieele verhouding der neutralen tot de Geallieerden te onderhandelen,
terwijl hij zich ook vleit, nuttig in de internationale politiek werkzaam te kunnen
zijn. Daar hij mijn meening over dit voornemen vroeg, zeide ik hem, dat ik hem in
vele opzichten niet ongeschikt vond, maar Ter Meulen beter wegens diens takt als
financieel onderhandelaar en het on-

1
2
3

L.C. Bungener, de Parijse bankier.
Gevestigd te Vänersborg. Vgl. Svensk Uppslagsbok, band 8 (1953), p. 736.
Vgl. hier noot 1, p. 311.
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beperkt vertrouwen dat de geallieerden in hem stellen, terwijl ik het niet juist vind,
dat een directeur der Nederlandsche Bank1 zich op den voorgrond plaatst. Dit instituut
moet op den achtergrond blijven en de politiek in het land leiden, zonder door
besprekingen van één zijner bestuursleden in het buitenland gebonden te zijn. Daarbij
is Joost een bankier van den kouden grond. Joost deelde mijn bezwaren natuurlijk
niet, daar hij klaarblijkelijk coûte que coûte in Parijs een rol wil spelen. Ik kon hem
moeilijk zeggen, dat ik hem voor onderhandelaar bepaald ongeschikt vind - altijd
geneigd toe te geven en, het beginsel verloren zijnde, trachtend concessies te bekomen.
De herinnering aan zijn rol in de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij in het
eerste halfjaar van 1915 is mij duidelijk bijgebleven.2
Sedert meer dan een week is Van Swinderen hier, naar het schijnt door Karnebeek
met een missie bij de Engelschen belast, doch hoewel Karnebeek mij in Holland over
de mogelijkheid van een zoodanige missie gesproken heeft, liet hij na mij of
Rochussen iets van zijn besluit mee te deelen. Ook De Stuers laat niets los, en ik
dring niet op inlichtingen aan.
Intusschen heeft Akers Douglas3, lid der commissie welke de Belgische eischen
onderzocht, mij gepolst (zie mijn brief aan Karnebeek)4 over onze houding te dien
opzichte, maar daar ik niet weet wat Karnebeek in het algemeen anders wil dan pogen
den zetel van den Volkerenbond in Den Haag te bekomen, waarmede zijn ijdelheid
gestreeld is, verlang ik niet naar een voortzetting dezer informeele besprekingen,
welk een fatsoenlijk man Akers Douglas ook zij.
Eergisteren heeft De Stuers echter aan Den Haag kunnen seinen, dat de groote
mogendheden op initiatief van Engeland en Frankrijk de territoriale eischen van
België afgewezen hebben. Dat zal de gemoederen in patria eenigermate kalmeeren,
waar de Minister van Oorlog reeds met den sabel rinkelt.
Het is veel moeilijker dan gedurende mijn eerste verblijf te Parijs, aanraking met
de geallieerde vertegenwoordigers te bekomen; zij zijn voortdurend in conferentie
gewikkeld. De weinige voortgang welke

1
2
3
4

Van Vollenhoven was van 1916 tot 1923 directeur Ned. Bank.
Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl. IV, p. 337, noot 4.
Op dit moment ambassade-secretaris der legatie te Parijs.
Brief van 27 februari 1919, in Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p. 966-968.
Over de genoemde commissie: Van der Klaauw, Betrekkingen Ned. en België, p. 12.
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gemaakt is, heeft zonder twijfel nadeelig op de ontwikkeling der toestanden in
Duitschland gewerkt, waar het spartacisme de overhand krijgt. Ik heb den indruk,
dat het gepraat der diplomaten en staatslieden hier straks door den grooten
revolutionairengolf die over geheel de wereld staat te rollen, zal weggevaagd worden.
Inzonderheid toonen zich de Franschen weinig bewust van den ernst der tijden welke
in aantocht zijn, ja aan de deur staan.

Zondag, 9 Maart 1919.
Maandag jl. déjeuner op de Cercle de la Presse Etrangère, door Gandolphe en Paul
Labbé aangeboden, waar ik o.a. Romue, oudgouverneur-generaal van Indo-China,
Grandidier, secretaris van het Aardrijkskundig Genootschap te Parijs, Outrez, directeur
van de Ecole Coloniale, Augustin Bernard, den Marokko-reiziger, en Du Vivier de
Streel, in Afrikaansche zaken, ontmoette. Bespreken Fransche koloniale zaken en
de mogelijkheid om een artikel over Nederlandsche koloniën in een groote Fransche
revue te plaatsen.
Woensdag uitgenoodigd door het Bureau de Société d'Economie Politique, waar
ik aan het diner naast de beide Voorzitters, de heren Yves Guyot en Raphael-Georges
Lévy, aanzat. Na afloop zeer goede rede over en tegen de consortiums door Paul
Delombre.
Verschillende besprekingen met Graaf Wrangel, den Zweedschen gezant te Londen,
en Oscar Rydbeck, bankier uit Stockholm, in voortzetting van de besprekingen met
Wallenberg. Ook de Denen, waaronder de groote Andersen en Glückstadt, in hun
hotel ontmoet (zie mijn schrijven van 10 Maart aan den Directeur van Economische
Zaken).1 De Denen toonen zich gereserveerd ten aanzien van het met ons en de
Zweden gewenschte samengaan - volgens de laatsten omdat zij èn wegens Glückstadt's
relaties met de Banque des Pays du Nord en met het oog op den afkeer der Fransche
regeering van de tegenwoordige Deensche pro-Duitsche regeering zeer voorzichtig
wenschen te zijn. De Zweden hadden beter gedaan mij niet bij de Denen te
introduceeren, want de Franschen vatten allicht argwaan en zien Duitsche manoeuvres
achter onze besprekingen.
Overigens heb ik allen eerbied voor Wrangel als practisch diplomaat - zulke
menschen hebben wij niet onder onze diplomaten.
Rochussen gaat weg - heeft genoeg van het werken onder De Stuers,

1

Deze brief werd niet teruggevonden.
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die hem weinig vrijheid laat en hem niet veel laat zien van wat hij behoorde te kennen
als toegevoegd Minister-Resident. Zijn taak is afgeloopen en hij heeft goed werk
verricht. Het is een uitmuntend werker, doch heeft geen manieren. Hij is zeer bevriend
met Legrand, chef van het Kabinet van Pichon, die hem zeer geruststellende
mededeelingen over de politiek van Frankrijk ten aanzien van België gedaan heeft,
zeer goed gerapporteerd in een geheim schrijven aan Karnebeek.1 Zie ook mijn
schrijven van heden aan denzelfden.2
Talrijke besprekingen met de Asschers, Rochussen, Voorbeytel en Loudon over
de Fransche pers, met wie wij eenige aanraking beginnen te krijgen.
Ik ben voornemens 11 dezer met Marie naar huis toe te gaan, het werken hier meer
dan moe zijnde.

Amsterdam, Zaterdag 15 Maart 1919.
Woensdagavond thuis gekomen. De reis gaat nu beter dan de vorige malen. De route
loopt weer over St. Quentin-Bergen, door de vreeselijk verwoeste streken. Den nacht
te Brussel doorgebracht.
Ben blij thuis te zijn en heb Karnebeek geschreven, dat ik mij niet meer voor
toevoeging aan de legatie beschikbaar stel. De Stuers begrijpt niets van financieele
en economische onderwerpen, is tot geenerlei steun en onthoudt mij alle mogelijke
politieke inlichtingen, welke mij van nut kunnen zijn bij mijn besprekingen - de
gewone geheimzinnigheid van onze onbeteekenende diplomaten. Anderzijds krijgt
hij ook weinig te hooren, slechts met enkele menschen van zijn leeftijd omgaande.
De Boislisle, dien ik Zondag nog bezocht en in wiens kringen hij zich eertijds veel
bewoog (Katholieke adel), zei mij, dat hij zich overleefd had.
Bovendien is het werken voor het Departement van Buitenlandsche Zaken
wanhopig, in de meer dan 3 weken van mijn verblijf geen enkele brief ontvangen,
noch van Karnebeek noch van Snouck, wiens administratief talent ook al niet groot
schijnt te zijn, en geen der bij mijn vertrek beloofde berichten ontvangen.
Op den vooravond van mijn vertrek nog een bespreking bij Loudon met Rochussen,
Voorbeytel en de Asschers, welke laatste nu van

1
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Vgl. Brief van Rochussen aan Van Karnebeek, 7 maart 1919, in Smit, Buitenlandse politiek,
dl. V, tweede stuk, p. 884 vlg.
Deze brief, niet bij Smit, werd niet teruggevonden.
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Régnier, den man die de publiciteit der 5 voornaamste ochtendbladen (Matin, Echo
de Paris, Journal, Petit Journal en Petit Parisien) leidt, vernomen hebben, dat de
Fransche regeering gedurende de vredesconferentie geen perscampagne ten voordeele
van welk land ook duldt. Engeland, België en Griekenland hebben eveneens reeds
bot gevangen. Slechts de Journal des Débats neemt als fatsoenlijke courant voor
Holland gunstige ware berichten op, zonder dat er eenige kwestie van vergoeding
is.

17 Maart 1919.
Ik ben niet gerust over den toestand onder de arbeiders. De Amsterdamsche
havenarbeiders, twee jaar lang werkloos en gedemoraliseerd, zien, nu het bedrijf
weliswaar hervat wordt, veel minder vertier in de haven komen dan zij verwacht
hadden, want de Amsterdamsche schepen, welke vroeger voor korte reizen in Europa
gebruikt werden, maken nu veelal transatlantische reizen van veel langeren duur,
terwijl over Rotterdam een stroom van goederen door de geallieerde regeeringen
geleid wordt. Zij zijn dus opstandig.1 Daarbij komt de groote staking in de
metaalnijverheid.2 Het terrein wordt dus, gegeven ook de onrust welke over geheel
Europa heerscht, voor een groote uitbarsting geschikt.
Eysinga en Loder gaan naar Parijs, de eerste om over den Rijn te spreken, de ander
voor den Volkerenbond, een en ander naar aanleiding van een uitnoodiging van de
Geassocieerden. Loder telefoneert mij, dat eerst het plan was, dat Eysinga alleen zou
gaan, doch daar beide besprekingen op Donderdag a.s. plaatsvinden, moeten er twee
uitgezonden worden. Zweden, dat te ver af ligt om zijn vertegenwoordiger zoo snel
Parijs te doen bereiken, heeft om uitstel gevraagd, doch ten antwoord gekregen, dat
er dan zonder Zweden beraadslaagd zou worden. Dit volgens Loder.

1
2

Begin 1920 brak een grote staking uit. Vgl. over oorzaken en achtergronden: De Jong, Plaats
van de arbeid, p. 164 vlg.
Vgl. De Jong, Plaats van de arbeid, p. 167, 168.
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18 Maart 1919.
's Morgens vroeg Colijn bezocht, die zeer ingenomen was met zijn speech in de
Eerste Kamer over België1 en wil, dat de Belgische regeering aftreedt, voordat wij
met dat land in besprekingen treden. België schijnt het bij de groote heeren in Parijs
door zijn veeleischendheid en onbescheidenheid overigens verkorven te hebben.
Colijn is het nu eens, dat Joost een ongeschikte onderhandelaar over de financieele
verhouding tot de geallieerden en de centralen zou zijn. Hij doet alle mogelijke moeite
om als zoodanig aangewezen te worden.
Vervolgens bespreking met Kröller over de Bordeauxvaart, waarin de Fransche
nieuwkomer ons bedreigt.2
Lunch met Loder, die daarna naar Parijs vertrok om over den Volkerenbond te
spreken, zonder eenige voorbereiding en instructies. Hij vindt het ontwerp der
Vredesconferentie vrijwel een prul, maar ik ried hem aan, er desniettemin in
welwillenden zin over te spreken, daar het de eenige manier is om er wellicht eenige
wijzigingen in te krijgen en de Amerikanen en de Engelschen, die ons op zooveel
punten moeten steunen, te vriend te houden. Geef hem introducties voor Smuts en
Wrangel mede.
In den namiddag Raad van Bijstand, waarin men wenscht dat Ter Meulen en Piet
van Tienhoven3 naar Parijs zullen gaan en niet Joost. Besloten wordt dit punt nog
niet met de Nederlandsche Bank en de voornaamste financiers te bespreken.4
Vooruitzichten der kolenvoorziening nog steeds ellendig. Dit wordt

1
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Vgl. Handelingen Eerste Kamer, 6 maart 1919, p. 188. Colijn betoogde dat België zich ten
onrechte niet rechtstreeks tot Nederland had gewend ter zake van zijn eisen; dit was een
poging Nederland in zijn soevereiniteit aan te tasten. Nu België eenmaal op onjuiste wijze
de procedure begonnen was, werd het voor Nederland moeilijk directe onderhandelingen
aan te gaan met de aan het bewind zijnde Belgen.
Met de Franse nieuwkomer is vermoedelijk Kröller zelf bedoeld die, Duits georiënteerd, na
november 1918 een herwonnen Fransman in zijn zaken haalde, de Elzasser Gustave Armand
Müller-Nico (1877-1957). Blijkbaar paste het in dit schema om scheepvaart op Franse havens
te entameren.
Mr. dr. Joannes Pieter van Tienhoven, directeur Rotterdamse Bankvereeniging, R'dam. Het
is vooral Van Tienhoven geweest, naast W. Westerman, die de ontwikkeling van de Robaver
tot grote bankinstelling met bijkantoren in de provincie heeft bewerkstelligd.
Vgl. Notulen Raad van Bijstand, 18 maart 1919.
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het ernstigste probleem van alle, omdat het zoo nauw met de productiviteit van het
land en de werkloosheid samenhangt.
Ten slotte bezoek bij Karnebeek, die zeer met de verbeterde betrekkingen met
Frankrijk ingenomen is, De Stuers nog niet wil laten gaan en Van Swinderen
voorloopig te Parijs wil laten (deze trekt er heden weer heen), wat een goed denkbeeld
is. Het gezantschap zelf zal echter zeer gebrekkig functionneeren, want De Stuers is
niet meer in staat (als hij het ooit geweest is) om Den Haag naar behooren in te
lichten. Samenwerking met hem is onmogelijk, omdat hij autoritair is en bevreesd
de hem toegevoegde personen in het vertrouwen te nemen, en wat economische
aangelegenheden betreft, omdat hij daarvan niets (evenmin als 9/10 onzer diplomaten)
weet en niets begrijpt, en dientengevolge tot geen steun is.
Karnebeek hoort van Loudon weinig en gelooft, dat hij bij Wilson en zijn omgeving
weinig telt (volgens Joost, die destijds te Washington vertoefde, vergeven dezen hem
niet, dat hij door eindeloos traineeren hen ten slotte gedwongen heeft, de door hen
niet gewilde gewelddaad op onze in Amerikaansche havens liggende schepen toe te
passen). Hij vindt Loudon ook weinig zelfstandig van oordeel en niet bij machte snel
in de kern van een zaak door te dringen, overigens een zeer sympathiek man. Dezelfde
meening heb ik van Loudon, dien de Franschen zoo gaarne als De Stuers' opvolger
zouden zien. Ik noem Snouck als een geknipten gezant - Karnebeek denkt echter,
dat hij met het oog op zijn kinderen niet zou willen en zou hem gaarne eenigen tijd
aan het hoofd van Economische Zaken1 laten.
Over de verrichtingen van Van Swinderen te Parijs is Karnebeek zeer tevreden,
zoo ook over die van Rochussen, waarmede ik ten volle instem. Slechts maakt zijn
belachelijke en abnormale afhankelijkheid van zijn vrouw hem ongeschikt voor een
zelfstandige positie.
Over de bedenkelijke toekomst van Frankrijk ben ik het met Karnebeek eens.
Inzonderheid acht ik het gevaarlijk, dat de Regeering de bevolking nog steeds onder
den indruk laat, dat ‘le Boche paiera’. Wanneer het oogenblik der teleurstelling daar
zal zijn en de Franschman zal bevinden, dat zijn ‘rente’ niet meer goed is of hij onder
belastingen van ongehoorde zwaarte zijn leven lang gedrukt zal worden en tegelijk
werkloosheid zal heerschen, kunnen er vreeselijke dingen gebeuren.

1

Een directie van het ministerie van buitenlandse zaken.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

320

23 Maart 1919.
Eergisteren Patijn (secretaris-generaal Buitenlandsche Zaken) gesproken, die vindt,
dat Karnebeek niet genoeg blijk geeft, dat wij Engelands goedgezindheid op prijs
stellen. De onmiskenbare blijken daarvan worden onzerzijds met een zekere stroefheid
aanvaard.
Daarna Rochussen ontmoet, kersversch uit Parijs en Londen terug, toen naar
IJsselstein, om hem te bewegen meer schepen met Regeeringslading naar Amsterdam
te zenden, met het oog op de daar heerschende zeer ernstige werkloosheid. Hij blijkt
daarvoor reeds maatregelen genomen te hebben. Sprekende over de
missie-Vollenhoven, zegt hij er sterk voor te zijn, dat de Regeering de
credietverleening aan Frankrijk ten bedrage van ƒ 20 à ƒ 30 millioen vergemakkelijkt;
hij ziet er niet het minste risico in. Ik ben er ook zeer vóór, daar anders Frankrijk vee
en andere zaken niet van ons zal kunnen koopen en de missie een failure zou worden,
wat met het oog op de politieke gevolgen vermeden moet worden. Omtrent Frankrijks
credietwaardigheid ben ik overigens niet zoo zeker.
Voorts Joost van Vollenhoven bij Snouck ontmoet, waar hij nogmaals het nut van
de aanwijzing van zijn persoon als onderhandelaar over financieele aangelegenheden
bepleit.
's Middags groote vergadering van den Raad van Bijstand, Vissering, Joost en de
8 groote banken. Ook Karnebeek aanwezig. Het punt van bespreking is de
wenschelijkheid van uitzending van één of meer bankiers naar Parijs, om a. voeling
te houden met de daar beraadslagende geallieerde regeeringsvertegenwoordigers
voor de financieele aangelegenheden, b. Nederland te vertegenwoordigen indien het
uitgenoodigd wordt om over die aangelegenheden te spreken. Punt van uitgang zijn
mijn brieven uit Parijs over dit onderwerp. Hetgeen bereikt moet worden is: 1e de
redding van onze bestaande vorderingen op de centralen; 2e vrijheid van handelen
in de toekomst.
Ik had voorgesteld Ter Meulen naar Parijs te zenden, voorloopig om contact met
de geallieerden te zoeken en voorts om te onderhandelen, wanneer wij daartoe
uitgenoodigd worden. Men heeft veel tijd daarvoor laten verloren gaan en is ten slotte
tot de conclusie gekomen, dat Ter Meulen van iemand vergezeld moet zijn die meer
met de Duitsche credieten bekend is. Van Aalst heeft Van Tienhoven van de
Rotterdamsche Bank voorgesteld, doch Van Nierop1 heeft er

1

Mr. F.S. van Nierop.
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zich tegen verzet, dat een besluit genomen werd voordat Rochussen teruggekeerd
was. De Amsterdamsche Bank is al, evenals de Rotterdamsche, zwaar met zulke
credieten belast (ofschoon Rochussen mij in Parijs gezegd heeft, dat aan haar alles
afgelost was) en zij vertrouwt de onderhandelingen niet aan de Rotterdamsche Bank
alleen toe. Op deze vergadering wordt na veel discussie besloten, dat Ter Meulen,
vergezeld van Tienhoven en Rochussen, zal gaan. Ter Meulen neemt dit alleen aan,
indien vaststaat, dat zij niet in commissie gaan, doch ieder op zijn eigen houtje althans zoolang zij zich te Parijs niet officieel bevinden. Men kan nu eenmaal niet
met zijn drieën in een kudde rondloopend ‘neuzen’. Hiertoe wordt besloten. Ter
Meulen's verder, maar niet publiek uitgesproken bezwaar is, dat hij vreest zich
tegenover zijn geallieerde vrienden met deze twee reismakkers, die instellingen
vertegenwoordigen welke gedurende den oorlog pro-Duitsch waren, te zullen
compromitteeren.
Vissering geeft in overweging een directeur der Nederlandsche Bank mede te
geven om het algemeen Nederlandsch belang bij de onderhandelingen te doen
vertegenwoordigen.
Hierop wordt niet ingegaan.
De keus van Rochussen vind ik niet gelukkig. Hij is niet tactvol en eenigszins
clownachtig, niet zeer betrouwbaar. Piet van Tienhoven moet daarentegen een handige
kerel zijn, al is zijn reputatie van eerlijkheid ook niet overgroot. Onze haute-finance
is er in dit opzicht in de laatste 10 jaar niet op vooruit gegaan. Gelukkig is Ter Meulen
prima.
Na vertrek der bankiers uit de vergadering wordt ook besloten Snouck voor de
economie en Trip voor 's lands financiën mede te sturen wanneer het tot officieele
onderhandelingen komt.
Gisteren kwam Joost mij nog eens bezoeken en bepleitte een uur lang zijn
afvaardiging naar Parijs.1

1

Vgl. notulen Raad van Bijstand, 21 maart 1919. De bedoelde grote banken waren, afgezien
van de Ned. Bank: de Amsterdamsche Bank, vertegenwoordigd door Van Nierop en
Rochussen; fa. Hope & Co., vertegenwoordigd door Ter Meulen; fa. Lippman Rosenthal &
Co., id. May; fa. Mees & Zoonen, Hintzen; Ned.-Indische Handelsbank, Schadd; R'damsche
Bankver., Westerman; Twentsche Bankver., Blijdenstein.
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25 Maart 1919.
Gisteren Ter Meulen ter beurze gesproken, die er zeer op gesteld is, dat de beide
pro-Duitsche financiers1 niet tot onderhandelaars aangewezen worden, hetgeen zijn
positie als onderhandelaar zou verzwakken. Ook de uitzending van Joost wenscht
hij niet - veel beter is het de Nederlandsche Bank achter je te hebben en niet als
onderhandelaar er bij. Om dezelfde reden komen wij tot de conclusie, dat Trip te
Parijs voorshands ook niet gewenscht is.
De overgang der Hongaren naar het bolsjewisme maakt grooten indruk.2 De entente,
en voornamelijk de Franschen, hebben het aan zich zelven te danken. Zij hadden
Hongarije, dat van huis uit Fransch en Engelsch gezind is, tot een bastion in
Midden-Europa kunnen maken, doch door er den groven Franchet d'Esperey heen
te zenden en het land aan de Tsjecho-Slovaken en Roemenen over te leveren, hebben
zij zich tot vijanden gemaakt. De Raad van Tien beschikt over te weinig wereldkennis
om zulke fatale politiek te voorkomen.3 Zoo is het ook te vreezen, dat hij Danzig aan
Polen zal geven, wat tegen alle billijkheid strijdt en Duitschland werkelijk tot wanhoop
zou brengen.
Vollenhoven heeft mij een lange nota over de door hem gedachte financieele
regeling tusschen de Entente en Duitschland en de Nederlandsche deelneming
toegezonden, die hij ook bij den Raad van Bijstand indiende. Heden werd zij
besproken (zie notulen).4 Ter vergadering kwam bericht van Keynes voor mij in,
meldende dat de Entente de onzijdigen tot de afvaardiging van één financier voor
ieder land uitnoodigt. In verband hiermede gaat Ter Meulen Zaterdag als
vertegenwoordiger der Regeering naar Parijs en vervalt de verkenningstocht van
Rochussen en Tienhoven, al blijft het wellicht gewenscht, dat zij als informanten te
Parijs aanwezig zijn.
Overigens slechte berichten uit Parijs over de z.g. internationalisatie

1
2

3

4

Dat zijn de hiervoor genoemde Van Tienhoven en Rochussen.
In het voorjaar van 1919 moest het bewind van Károlyi plaats maken voor de Hongaarse
Radenrepubliek onder Béla Kun; de inval der Roemenen maakte kort daarop een einde aan
Kuns regering.
Heldring betoont zich hier wat ‘weltfremd’. Hoe had de entente ooit de vijand Hongarije tot
een bastion in M. Europa kunnen maken? Men bedenke dat Franchet d'Esperey ook niet
gezonden werd maar gewoon zegepralend ter plaatse was.
Vgl. de Notulen Raad van Bijstand, 25 maart 1919.
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van den Rijn, waarvan de plannen op francisatie neerkomen en gevaarlijk voor
Nederland dreigen te zijn. Het is jammer, dat ik te Parijs Tufton wegens zijn ziekte
niet kon spreken. Hij zou als Engelsch lid der Commissie voor de waterwegen allicht
ontvankelijk voor het Nederlandsche standpunt geweest zijn en tot een redelijke
oplossing medegewerkt hebben. De Engelschen zijn ook hier onze natuurlijke
bondgenooten. Eysinga moet nu het Nederlandsche standpunt verdedigen, maar
wellicht te laat.
Voorts ontving ik van Van Maasdijk1 bericht, dat Lovink op eigen houtje aan de
Fransche autoriteiten bericht heeft, dat Nederland slechts 1000 koeien voor de
verwoeste districten kan leveren, terwijl ca. 100.000 stuks noodig zijn en de
verwachting gewekt was, dat 25 à 30.000 gezonden zouden kunnen worden. Het
effect van deze mededeeling bij de Franschen is deplorabel, zoowel volgens den
Gezant als volgens Loder, die teruggekeerd is. Hiermede wordt de geheele goede
indruk der Missie van Vollenhoven, die trouwens direct ook nog niets van zich heeft
laten hooren, weggevaagd. Loder heeft twee zittingen met de Volkerenbondcommissie
bijgewoond, die niet van plan is eenige belangrijke wijziging in het ontwerp, naar
aanleiding van de opmerkingen van de neutralen, te brengen. De zetel van den bond
komt te Genève, doch het scheidsgerecht wellicht te 's-Gravenhage.

28 Maart 1919.
Eergisteren Ruys de Beerenbrouck bezocht. Gesproken over den funesten brief van
Lovink2 over de 1000 koeien, te meer ongelukkig daar Zwitserland gelijktijdig 25.000
koeien voor Noord-Frankrijk aanbood. Ruys haalde IJsselstein aan de telefoon, die
antwoordt dat we er niet meer kunnen missen. Ruys is het er mede eens, dat we zoo
mogelijk hetzelfde als Zwitserland moeten doen - zij het ook verdeeld over ettelijke
maanden. Ik dring er voorts (in overleg met Patijn) op aan, dat de Regeering
(Karnebeek) zich minder stroef

1

2

Adrianus Jacobus van Maasdijk; directeur van het Econ. Bureau der Ned. legatie te Parijs
en ondervoorzitter Ned. Kamer van Koophandel te Parijs. Het Econ. Bureau was na de
terugkeer der commissie-Van Vollenhoven in Nederland aangewezen als het orgaan, waarmee
de Franse autoriteiten zich verder in verbinding konden stellen; in maart was het toegevoegd
aan de Ned. legatie.
Vgl. in de bovenstaande dagboeknotitie.
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tegenover Engeland betoont, dat ons welwillend gezind is en in bijna alle vraagstukken
ter vredesconferentie waarbij wij betrokken zijn, overeenkomstige belangen bezit.
Ik geef ook als mijn meening te kennen, dat Karnebeek niet voldoende belangstelling
in den Volkerenbond aan den dag gelegd heeft en dit één van de redenen is, dat de
zetel waarschijnlijk niet in Den Haag gevestigd wordt. Ruys zegt opnieuw, dat
Karnebeek niet coulant genoeg is, en vraagt mij vertrouwelijk, of ik meen, dat een
gang van Karnebeek naar Parijs nuttig zou zijn, waarop ik hem zeg, zulks niet te
gelooven, tenzij hij uitgenoodigd wordt, omdat Karnebeek in entente-kringen niet
'goûté' is. Duidelijk kwam dit o.a. in Pichon's tafelrede uit, waarin Karnebeek en De
Stuers genegeerd werden, Loudon bewierookt. Ruys zou De Stuers wel kwijt willen
zijn, maar vindt Loudon als opvolger te slap. Ik noem Snouck, tegen wien alleen het
bezwaar van zijn inferieuren rang aangevoerd kan worden. Ruys vindt hem
uitmuntend, maar zou hem liever te Londen zien, en dan Swinderen te Parijs. Of
Snouck zou willen, is een tweede vraag.
Gisteren hoorde ik van Joost, dat Rochussen, vernomen hebbende, dat een
uitnoodiging voor één financieel gedelegeerde is ingekomen en Ter Meulen als
zoodanig zal gaan, van Karnebeek verkregen heeft, dat naar Parijs is geseind of we
niet twee gedelegeerden konden zenden, waarvan dan één Rochussen zou zijn. Aan
de Nederlandsche Bank is men terecht zeer verontwaardigd over deze manoeuvre
van Rochussen, die tot nu toe tegen de missie obstructie gepleegd heeft en zich thans
als officieel gedelegeerde wil opdringen. Ter Meulen, dien ik hedenmorgen ontmoette,
verklaarde mij, te zullen weigeren met Rochussen als collega te gaan. Hierin is hij
ook volkomen consequent, daar hij reeds eerder geweigerd heeft met Rochussen en
Tienhoven tezamen gedelegeerd te worden, die als directeuren der Amsterdamsche
en Rotterdamsche Bank bij de Entente niet gewild zijn.
Ter vergadering1 hedennamiddag werd dit punt besproken met het gevolg, dat
besloten werd Ter Meulen als eenige gedelegeerde naar Parijs te zenden en Rochussen
en Tienhoven te verzoeken er zich eveneens heen te begeven, ten einde zich daar ter
beschikking van Ter Meulen te houden, die allicht informaties over de financieele
betrekkingen met Duitschland noodig heeft. Daar Ter Meulen de uitdrukkelijke
voorwaarde stelt, dat zijn adviseurs niet alleen zwarte

1

Vgl. Notulen Raad van Bijstand, 28 maart 1919.
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schapen (voor de Entente) zijn, zwicht ik ten slotte voor den aandrang en besluit
mede te gaan, evenzoo Snouck. Ik heb er zeer weinig lust in.
Voor de overige besprekingen voornamelijk over door ons te fourneeren credieten
en in verband daarmede de redding of converteering der loopende credieten aan
Duitschland - zie notulen. Zoolang de ideeën der Entente niet bekend zijn, lijken mij
zulke beschouwingen min of meer ‘gezwam in de ruimte’.
Van Eysinga is bericht ingekomen, dat men waarschijnlijk de Fransche overheersing
op den Rijn zal beperken (men wil Frankrijk 5 stemmen in plaats van 8 geven, wat
nog te veel is).

31 Maart 1919.
Briefwisseling met Van Vlissingen over mijn gaan naar Parijs in verband met de
economische belangen van Nederland.

6 April 1919.
Gistermorgen Van Hamel gesproken, die hier1 sedert eenigen tijd voor de journalistiek
zit. Hij heeft nogal aanraking met Fransche en Engelsche kringen. Volgens hem heeft
men afgezien van het noemen van een bepaald bedrag van te vergoeden schade, maar
zal men den aard en den omvang der schade vaststellen en dan Duitschland de
verplichting opleggen, die in jaarlijks vast te stellen bedragen te betalen. Het lijkt
mij een omweg om niets of zeer weinig terug te krijgen. Algemeen wordt volgens
Van Hamel de langzame voortgang der besprekingen ter vredesconferentie aan Wilson
verweten, waarbij de Franschen dan toch zeker uit het oog verliezen, dat er zeer veel
tijd verloren moest gaan om henzelven van hun overdreven territoriale en financieele
eischen terug te brengen. Bij de Amerikanen worden alle kwesties naar commissies
verwezen, die met technische en speciale adviseurs werken, hetgeen langzamen
arbeid medebrengt. Van Hamel heeft ook geconstateerd, dat bij de Amerikanen zich
zekere bolsjewistische sympathieën ontwikkelen. Zij vinden het oude Europa zoo
hopeloos machteloos en onderling verdeeld, nog zoo behept met imperialistische
lusten, dat het bolsjewisme hun een oplossing begint te lijken om schoon schip te
maken. Zeker is het dat het bolsjewisme, ondanks zijn vreeselijke uitingen in Rus-

1

Te Parijs.
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land, steeds meer terrein wint en de West-Europeesche socialisten zich hoe langer
hoe meer vriendschappelijk er tegenover stellen. De overgang van Hongarije is voor
die neiging een sterke aansporing geweest.
Bij het gezantschap vind ik groote ontstemming over het feit dat sedert het vertrek
van hier van de missie-Van Vollenhoven niets meer omtrent haar gehoord is geworden
dan de bewuste brief van Lovink, die hier een rampzaligen indruk gemaakt heeft.
Daar ik tot nu toe geen bericht op mijn verzoek, door tusschenkomst van Van
Vlissingen aan den Raad van Bijstand toegezonden, nl. om alsnog 25.000 koeien en
het daarvoor noodige crediet toe te staan, ontvangen heb, vrees ik, dat daarvan niets
komt en dientengevolge, want vee op crediet is hetgeen men in Noord-Frankrlijk het
meest noodig heeft, de verwachtingen welke de missie-Van Vollenhoven bij de
Fransche regeering verwekt heeft, niet vervuld zullen worden. Heeft Lovink's brief
reeds aan de betrokken autoriteit Holland's naam bedorven, eenige poging om dit
goed te maken, schijnt niet gedaan te zullen worden. De onbekwaamheid der
Nederlandsche Regeerders in buitenlandsch beleid is weer eens geïllustreerd.
Gisteren namiddag conferentie met de andere neutrale financieele gedelegeerden
aan de Banque des Pays du Nord1, onder presidium van Wallenberg, die Zweden
vertegenwoordigt, met Rydbeck als assistent, Vockmar voor Noorwegen, Glückstadt
voor Denemarken, Ter Meulen voor Nederland, De Haller voor Zwitserland, voorts
Tienhoven en Rochussen. Men kwam overeen ten opzichte van de eerste bespreking
met de Geallieerden een afwachtende houding aan te nemen, hoewel die wenschen,
dat de neutralen met voorstellen betrekkelijk de financieele relaties met Duitschland
komen. Men was het er over eens, dat de tegenwoordige vorderingen op Duitschland
door de Geallieerden erkend zullen moeten worden, maar minder over de
wenschelijkheid voor de neutralen om deel te nemen aan het fourneeren van
werkkapitaal aan Duitschland, hetgeen vooral

1

Vgl. brief van M. Wallenberg aan Heldring, 4 april 1919, in Collectie-Heldring: ‘J'ai vu
Monsieur Keynes aujourd'hui pour obtenir des renseignements. Le résultat a été assez maigre.
Il attend de son côté des propositions de la part des neutres. En tous cas il serait utile de le
donner un rendez-vous ....’

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

327
Tienhoven en ik noodig achten. De Zwitser en de Zweed schijnen daarvan niet te
willen weten.
Heden autotoer naar St. Germain en Versailles met Ter Meulen en Boislisle.

Maandag, 7 April 1919.
Sheldon bezocht, die op mijn verzoek naar Washington telegrafeert, om de teruggave
der door Amerika genomen schepen te bespoedigen. Later op den dag ontvang ik
van Snouck bericht, dat hij alle hoop heeft, dat de 25.000 koeien voor Noord-Frankrijk
toch nog door de Nederlandsche Regeering aangeboden zullen worden, in verband
waarmede Joost1 wel hier zal komen. Voorts vraagt Snouck mij bij Hoover te
ontwaren, of er eenige waarheid in een te Den Haag uit Washington ontvangen bericht
is, volgens hetwelk Amerika den uitvoer van tarwe aan de neutrale staten zal
verbieden. Aan de United States Food Administration in de Avenue Montaigne blijkt
mij, dat iets dergelijks inderdaad in de lucht hangt, in verband met een gebleken
tekort. De zaak lijkt mij eenigszins verdacht en wellicht berekend om pressie op de
neutralen uit te oefenen, om hen crediet aan Duitschland te doen geven.
Loudon bij Rochussen ontmoet. Hij zegt, dat Genève zeker de zetel van den
Volkerenbond zal worden, maar dat hij Wilson over de vestiging van het permanente
hof te 's-Gravenhage gepolst en hem daarvoor gunstig gestemd gevonden heeft,
evenals andere gros bonnets de l'entente.2
De financieele conferentie der neutralen met de geallieerden is tot morgen
uitgesteld.
Eysinga is hier terug.

Amsterdam, Zaterdag 19 April 1919.
Maandag jl. uit Parijs vertrokken en Dinsdagavond hier aangekomen, na
Dinsdagnamiddag in Den Haag een vergadering van den Raad van Bijstand te hebben
bijgewoond. Op de thuisreis trof ik Gips van de Holland-Amerika Lijn aan, die te
Parijs pogingen in het werk gesteld heeft om schepen welke zijn maatschappij
gedurende den oor-

1
2

Joost van Vollenhoven.
Vgl. Loudon aan Van Karnebeek, 12 april 1919, in Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede
stuk, p. 1037.
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log in Duitschland gekocht heeft (in aanbouw zijnde), voor afstand door dit land aan
de geallieerden te redden.1
Ik heb den laatsten tijd weer slecht geslapen en ben overmoe. Dr. Valkenburg
veroordeelde mij tot 14 dagen huisarrest en afzondering, waarvan de eerste 6 dagen
zoo goed als geheel in bed.
De financieele besprekingen in Parijs vorderen niet hard, gedeeltelijk wegens het
vele werk waarmede de Geallieerden overkropt zijn, gedeeltelijk wegens hun
besluiteloosheid in financieele zaken ten aanzien van Duitschland, voortvloeiend uit
onkunde en onderling verschil van inzicht. De Franschen willen het onderste uit de
kan hebben en zien niet in, dat, om zooveel mogelijk uit Duitschland te halen, het in
staat gesteld moet worden te werken en geld te verdienen, ook voor zichzelf, daar
het anders geen aanleiding heeft om te werken. Voor zoover enkele verlichte
Franschen dit wel inzien, stuit hun inzicht op de verklaringen der Fransche regeering,
die het publiek heeft doen gelooven, dat Duitschland niet alleen schade-vergoeding,
maar ook de oorlogskosten betalen zal. Daartegenover staan de Amerikanen, die een
spoedigen vrede wenschen, welke op gezonde financieele begrippen berust, en
tusschen hen in de Engelschen, die den toestand zeer goed inzien, maar nog min of
meer door de verkiezingsbelofte van Lloyd George gebonden zijn, die eveneens de
terugbetaling van alle kosten door Duitschland voorgespiegeld heeft.
Ter conferentie op Dinsdag den 8sten met de neutralen is men niet veel
opgeschoten, zij was dan ook meer als wederzijdsch terrein verkennen bedoeld.
Daarna had op Woensdag, 9 dezer, een vergadering van de neutralen onderling plaats,
waarin een verklaring aan de geallieerden geredigeerd werd. Helaas is de Engelsche
tekst daarvan slecht uitgevallen. Deze zitting werd gepresideerd door Wallenberg,
die door Rydbeck bijgestaan wordt, Zwitserland wordt door De Haller, bijgestaan
door Pictet, vertegenwoordigd, Denemarken door Glückstadt, Noorwegen door
Volckmar. De beraadslagingen waren in het Fransch, De Haller onderscheidt zich
door zijn helder betoog. De andere neutralen zijn er louter op uit, hun vorderingen
op Duitschland erkend te krijgen en denken er niet aan het nieuwe cre-

1

Het betrof de overdracht van de ‘Braunschweig’, ‘Nassau’ en ‘Denderah’, in 1915 van de
Hamburg-Amerika Linie en Kosmos Linie gekocht en toen al in het Ned. Register
ingeschreven onder de namen ‘Eemdijk’, ‘Kinderdijk’ en ‘Moerdijk’. In 1920 werden deze
schepen ten slotte afgeleverd. Mededeling van de heer A.D. Wentholt voor de
Holland-Amerika Lijn te Rotterdam.
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diet te geven, wat wij, Hollanders, wel noodig achten om Duitschland in staat te
stellen, voldoende voedsel te koopen en zijn industrie aan den gang te krijgen, aldus
het bolsjewisme stuitende. De vraag der Geallieerden is voorloopig, dat de neutralen
hun credieten, vóór een zekeren termijn na den vrede vervallende, verlengen, opdat
zij hierdoor in hun onderhandelingen met Duitschland eenige beweegruimte bekomen.
Alvorens hierop in te gaan, vragen de neutralen de voorwaarden te kennen waaronder
later met Duitschland zal kunnen handel gedreven worden. Zeer duidelijk heeft o.m.
De Haller aangetoond dat, indien deze credieten niet erkend worden en dientengevolge
Duitschland in de neutrale landen wanbetaler werd, zijn crediet daar vernietigd zou
worden en er geen middel zou bestaan het weer op de been te helpen.
Vooral de Fransche gedelegeerde, De Lasteyrie, had groot bezwaar de prioriteit
der neutrale vorderingen te erkennen; in de eerste lijn moet de schadevergoeding
staan - een Franschman wiens huis door de Duitschers verwoest was, moest volgens
hem billijkerwijs voorgaan, doch hoe plausibel dit ook scheen, De Haller heeft
duidelijk aangetoond, dat de Franschman die schadevergoeding eischt, een aanspraak
heeft op zijn regeering, en deze weer op de Duitsche, welke aanspraak zij bij het
vredesverdrag kan laten gelden, maar welke vanzelf achterstaat bij bestaande directe
vorderingen van neutralen op de Duitsche regeering.
De andere neutrale vertegenwoordigers hebben geen economische adviseurs bij
zich, wat mijn taak niet gemakkelijker maakt. Men schijnt er zich in de andere neutrale
landen geen rekenschap van gegeven te hebben, dat een van de voorwaarden welke
vervuld moeten worden, om de neutralen in staat te stellen Duitschland's crediet te
helpen handhaven, is hun economische gelijkstelling met de geallieerde landen en
dus ook niet, dat, nu de Entente van de neutralen financieele medewerking zal gaan
verlangen, van dat verlangen gebruik gemaakt moet worden om die gelijkstelling te
bedingen.
De eerstvolgende bijeenkomst tusschen de Geallieerden en neutralen vindt eerst
na Paschen plaats, de meesten der laatsten verlaten daarom Parijs tijdelijk. Ter Meulen
blijft, om gesprekken onder vier oogen met De Lasteyrie, Keynes en de Amerikanen
te kunnen voeren, hetgeen goed gezien is. Hij zou Rochussen gaarne kwijt willen
zijn, die zich bij de geallieerde vertegenwoordigers tracht in te dringen, ofschoon
zijn bank1, evenals de Rotterdamsche, daar als deutsch-

1

De Amsterdamsche Bank.
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freundlich bekend staat. Dit heeft aanleiding gegeven tot een onaangenaam onderhoud
tusschen hem en mij, waarin ik hem niet onduidelijk mijn meening over zijn gedrag
tegenover zijn collega-afgevaardigde in Holland te kennen gaf en ook over zijn
introductie van Ter Meulen bij De Lasteyrie, welke introductie Ter Meulen eenigszins
hinderlijk vond en welke even goed van mij had kunnen uitgaan, daar ik De Lasteyrie
bij de Boislisle ontmoet had en Rochussen hem niet kende. Rochussen discht ter
verdediging van zijn houding allerlei leugens op en is mij zeer onsympathiek.
Tienhoven is een alleraangenaamste compagnon, praat alleen veel te veel en spreekt
zich zelf daardoor tegen. Overigens een slimme baas. Ter Meulen zeer bedaard,
voorzichtig en zeer helder. Men kan het hem gerust overlaten.
Joost van Vollenhoven arriveerde verleden Zaterdag en bracht een toezegging van
15.000 koeien voor Noord-Frankrijk mede, waarvoor Nederland crediet verschaft,
het laatste nog afhankelijk van de goedkeuring der Kamers. Ik sprak met Joost af,
dat hij, gegeven mijn vermoeidheid, een week langer zou blijven dan hij zich
voorgenomen had, dus tot den 26sten. Hij kan op economisch gebied bij de hem
bekende Engelschen, o.a. bij Leverton Harris, nuttig werkzaam zijn, wellicht ook bij
Sheldon, en aldus Ter Meulen assisteeren. Indien mijn gezondheid en de zaken op
kantoor het veroorloven, kan ik hem dan weer vervangen. Anders moet Snouck maar
naar Parijs.
De stemming te Parijs over Holland is zoo gunstig als men thans verwachten kan;
men spreekt niet meer over ons, maar zeer gewild zijn we niet, vooral Karnebeek
niet. Volgens Loudon en Van Swinderen, die Vrijdag vóór 8 dagen bij mij bij Larue
dejeuneerden, is er nooit eenige kans geweest, dat wij den zetel van den Volkerenbond
in Den Haag zouden bekomen (in Februari had Loudon de hoop nog niet verloren).
Men vindt de atmosfeer van Den Haag niet de gewenschte, te zeer pro-Duitsch in
toonaangevende kringen (hof en politieke wereld), men acht de aanwezigheid van
den Duitschen Keizer in Nederland een bezwaar, de Amerikanen, op wie wij nog in
zekere mate bouwden, moeten niets van Carnegie en zijn vredespaleis hebben, kortom
Den Haag telde nooit meer, zoo schijnt, (dan) als ‘faute de mieux’. Zeker is het ook,
dat Karnebeek zich niet de noodige moeite heeft gegeven. Hij had belangstelling
moeten toonen, en dit heeft hij nagelaten, in tegenstelling met Zwitserland, dat zich
de belooning toegewezen ziet. Overigens is het de vraag, of wij er zeer rouwig over
moeten zijn: de toewijzing aan Nederland zou de
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Belgen, die toch al zoo te keer gaan over wat zij meenen onverdiende tenachterstelling
van hun land te zijn, opnieuw op ons losgelaten hebben en waarvoor? De
Volkerenbond, waarop men gehoopt had, is dit aan Engelsche ziekte lijdend wicht
niet.
Wat mij de laatste maanden, zoowel in Frankrijk als ten onzent, getroffen heeft,
is het veelvuldig gebrek aan inzicht in den hopeloozen toestand der Fransche
financiën. Een schuld van 160 of 180 milliard francs, een tekort op de begrooting
van 6 milliard, het is niet mogelijk, dat een catastrophe vermeden wordt. Ook
Vissering, met wien ik Woensdag dejeuneerde, gelooft niet aan een Fransch
staatsbankroet. Naar mijn meening kan alleen Amerika helpen, en dit zal het niet
grif doen, evenmin als het tot nu toe plan heeft mee te werken aan het herstel van
het Duitsche economische leven door het verschaffen van crediet voor den import
van levensmiddelen en grondstoffen. Het dreigt een nieuwe wereldcalamiteit te
worden.

Zondag, 27 April 1919.
Mijn gedwongen rust heeft mij nog niet veel verder gebracht. Ik slaap buitengewoon
slecht en ben zeer dikwijls en zeer spoedig moe in het hoofd. Met de buitenwereld
heb ik geen andere communicatie gehad dan eenige telegrammen van Ter Meulen
aan Buitenlandsche Zaken, welke Vissering mij toezond. In het laatste meldt hij, dat
Keynes den toestand zeer ernstig inziet. Hij wenscht, dat ik te Parijs terugkom, daar
tijdens de aanwezigheid der Duitsche vertegenwoordigers aldaar gewichtige
beslissingen genomen zullen worden. Ik gevoel mij echter nauwelijks krachtig genoeg
om te gaan en heb meer behoefte aan rust, hoezeer het mij zou spijten in dezen tijd
werkeloos te moeten zijn. Ter Meulen kondigt ook de komst van Vanderlip hier aan,
een der Amerikanen en gelukkig een zeer invloedrijke, die den omvang van het de
wereld bedreigende financieele onheil overziet en hier de financieele wereld komt
polsen. Vollenhoven en Tienhoven zijn sedert een week terug. Rochussen schijnt
nog te Parijs te zitten, zeker niet met groote instemming van Ter Meulen.

30 April 1919.
Valkenburg1 heeft beslist, dat ik voorloopig niet terug zal gaan, maar mijn vacantie
voortzetten, liefst in het buitenland. Ik ga daarom naar

1

Heldrings psychiater dr. C.T. van Valkenburg.
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Engeland, waar ik geheel buiten bereik der zakenwereld ergens in Devonshire of
Cornwall rust zal zoeken. Gisteren bezocht ik Patijn, dien ik over mijn vervanging
te Parijs sprak. Liefst zag ik Snouck en Van Vlissingen gaan, maar Patijn vindt, dat
Snouck, als zijnde de eenige die alle kwesties van in- en uitvoer in verband met onze
verplichtingen tegenover het buitenland overziet, in Den Haag niet ontbeerd kan
worden, en Van Vlissingen alléén, niet geflankeerd door iemand die bij de Entente
goed gezien is, lijkt niet raadzaam wegens zijn connectie met de op de zwarte lijst
staande Steenkolenhandelsvereeniging1, hoezeer hij persoonlijk niet Duitschgezind
is. Zijn belangen zijn ontegenzeggelijk in de eerste plaats bij de Duitsche kolen,
hetgeen m.i. niet zou verhinderen, dat hij het Nederlandsche belang uitstekend zou
verdedigen. Zijn economisch inzicht is zuiver en hij is bijzonder slagvaardig en to
the point. Ook Kröller kwam natuurlijk ter sprake, en niemand zou beter zijn om uit
de moeilijkheden van financieelen aard den weg te wijzen dan hij, maar hij wordt te
zeer door de Entente gewantrouwd. Hij is zeker meer Duitschgezind geweest dan
Van Vlissingen, maar verheft zich eigenlijk boven alle landsgrenzen; ik zou hem
echter niet ten volle vertrouwen. Hij staat voor niets als hij zijn doel wenscht te
bereiken. Patijn noemde ook Waller2, eenigszins protectionistisch aangelegd en te
bespraakt, en s'Jacob.3 De laatste zou goed zijn, maar is niet zeer op de hoogte van
den economischen toestand ten onzent.
In de pers wordt meegedeeld, dat de Regeering overweegt den invoer te beperken,
om de nijverheid te behoeden tegen het dumpen van buitenlandsch fabrikaat op onze
markt, een plan waarover ik Everwijn en Snouck reeds in Januari heb hooren spreken
en waartegen ik hen toen gewaarschuwd heb. Blijkbaar zwicht de Regeering toch
voor den aandrang van den onlangs in het leven geroepen Nijverheidsraad4, waar
alle doleanties der fabrikanten geventileerd wor-

1

2
3
4

Fentener van Vlissingen was sinds 1911 directeur der Steenkolen-Handelsvereniging te
Utrecht, die op de officiële lijst stond van firma's en personen met wie volgens besluit der
Engelse, Franse en Russische regeringen geen handel gedreven mocht worden. Vgl. Wat
ieder zakenman weten moet, p. 17.
Dr. F.G. Waller.
F.B. s'Jacob.
Adviescollege der Nederlandse regering, ingesteld bij Kon. Besluit van 4 september 1919,
no. 49; vervallen door de inwerkingtreding van de Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950).
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den. Het is niet te ontkennen, dat hun toestand voor het oogenblik, nu de aanvoer
van grondstoffen nog niet in voldoende mate plaats vindt en Engeland en Amerika
hier hun artikelen, welke zij gedurende den oorlog zijn blijven vervaardigen en in
overvloed in voorraad hebben, importeeren, niet gunstig is. Van dumping kan men
echter niet spreken, want dat woord veronderstelt het onder kostprijs naar het
buitenland afzetten, waartoe de winst in het binnenland behaald, dank zij protectie,
in staat stelt - een bewuste protectionistische politiek dus. Daarvan is thans geen
kwestie. Ik heb het Handelsblad, dat nogal toegankelijk voor mijn wenken is, op het
Vrije Ruilverkeer1 en Van Vlissingen op het gevaar gewezen. Waarlijk de eerste
plicht der Regeering is, mede te werken tot verdere vermindering der prijzen, de
voornaamste oorzaak der heerschende ontevredenheid en van de opdrijving der
loonen, die onze productiekosten drukken.2 Het algemeen belang is niet dat der
fabrikanten - noch ook - laat ik dat er hier bijvoegen - dat der reeders, omdat de hooge
vrachten den allerergsten druk op de economische toestand uitoefenen. Lang zullen
zij niet duren, daartoe is de koopkracht te veel uitgeput en allerwege te veel
scheepsruimte gebouwd, maar thans vormen zij een hinderpaal voor het economische
herstel. Laat men echter niet denken, dat het herstel komt wanneer de vrachten laag
geworden en de aanvoeren van grondstoffen normaal zullen zijn. Onze nijverheid,
onze bedrijven over het algemeen, zijn ingesteld op de economische toestanden vóór
den oorlog, en met geen mogelijkheid kunnen zij in afzienbaren tijd afzet voor hun
producten op een schaal die aan de weleer gekende nabijkomt, verwachten. Ik ben
zeer pessimistisch over de economische toekomst in de eerste twintig jaar, ook indien
wij voor vernieling door revolutie en anarchie bespaard blijven.

4 Mei 1919.
Ter Meulen, eenige dagen over van Parijs, bezocht mij eergisteren. Volgens hem is
de financieele kwestie daar nog zeer verward. De Geallieerden weten nog in het
geheel niet welke maatregelen ze willen en kunnen nemen. Bij de neutralen dringen
zij er op aan, dat de Duitse credieten, vóór 15 Augustus vervallende, verlengd worden,

1
2

De vereniging Het Vrije Ruilverkeer (sinds 1926 Ned. Ver. voor Vrijhandel). Vgl. nog
‘Dumping’ door Plate te R'dam.
Bedoeld is: doen stijgen.
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waarop dan de interest gewaarborgd wordt. Onze Regeering en bankiers zijn bereid
daarop in te gaan, ofschoon Duitschland ons tot nu toe betaalt, terwijl de andere
neutralen sedert 1 Mei niet afgelost worden. Deze neiging onzerzijds is te verklaren
uit den wensch, met de Geallieerden goede vrienden te blijven. Ter laatste bespreking
te Parijs ontbrak de Engelsch-Fransche tolk, met het gevolg, dat de Angelsaksen en
de Franschen elkaar niet begrepen, terwijl tot overmaat van ramp oneenigheid tusschen
de Amerikanen en de Engelschen over de beteekenis van een financieele bepaling
van het wapenstilstandsverdrag ontstond. Een ware janboel, volgens Ter Meulen.
Vanderlip is hier geweest en heeft met Vissering over het verschaffen van
werkkapitaal aan Duitschland gesproken. Wat zijn ideeën zijn, heb ik niet vernomen,
ook niet van Joost, die mij gisteren bezocht. Ik heb er ook niet naar gevraagd, mij
buiten zaken willende houden.

6 Mei 1919.
Gisteren had ik Muysken (van Werkspoor) bij mij, die mij namens de metaalnijverheid
de vrees overbracht, dat aan Duitschland de verplichting zal worden opgelegd
zoodanige hoeveelheden kolen en ijzer aan België en Frankrijk te leveren, dat
Nederland te kort zou komen. Hij wenschte daarvoor Verbeek te Parijs te zien om
Ter Meulen bij te staan. Ik zeide hem die vrees te deelen, doch de aanwezigheid van
Verbeek te Parijs voorloopig niet nuttig te achten, daar hij geen gehoor bij de
geallieerden zou krijgen en men op Ter Meulen kon vertrouwen dat hij zou
waarschuwen zoodra het oogenblik gekomen was en dan zeker een economische
specialiteit moest uitgezonden worden. Ter Meulen is er volkomen van doordrongen,
dat wij geen credietverschaffing aan Duitschland moeten toezeggen, tenzij wij zeker
zijn, dat door de geallieerde vredesvoorwaarden ons economisch en financieel
praestatievermogen niet in gevaar gebracht wordt.
's Avonds in de courant lezende, dat o.a. van Duitschland geëischt zal worden, dat
het voor 400 millioen francs jaarlijks aan steenkool aan België zal leveren, welke
dit land althans op het oogenblik niet noodig heeft, daar het met zijn kolen geen raad
weet, schrijf ik nog een briefje aan Snouck voor den Raad van Bijstand1, in
overweging gevende Ter Meulen te telegrafeeren dit punt vertrouwelijk met de
Geallieerden te bespreken.

1

Het briefje werd niet teruggevonden.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

335
Gisteren heb ik Colijn een korte nota gezonden over de samenwerking van de
afdeeling van Snouck met die van Everwijn.1
De Stuers is plotseling overleden2, hetgeen de Regeering niet onwelkom zal zijn.
Loudon zal wel opvolger worden3, zeer populair te Parijs. Hij behoort echter goed
bijgestaan te worden, want hij is niet zeer werkzaam en niet zeer kundig, bovendien
slap. Ik geef dit in mijn brief aan Snouck te kennen, opdat hij het den Minister
overbrenge. Rochussen moet niet meer gaan, onbetrouwbaar en niet gezien.

13 Mei 1919.
6 Mei 's avonds van Amsterdam vertrokken. 7 Mei 's avonds via Vlissingen-Gravesend
te Londen gearriveerd, afgestapt in het Savoy, waar we door de zorgen van Michiels
een kamer vonden. Londen is meer dan vol doordat nog altijd verschillende gebouwen
die vroeger hotels waren, door de Regeering in beslag genomen zijn en het enorme
aantal families dat wegens gebrek aan dienstboden in hotels gaat wonen. Voorts
werkt het verkwisten van geld in alle standen, gewoon verschijnsel gedurende en na
een oorlog, het leven in hotels in de hand.
8 Mei veel tijd vermorst met aanmelding bij de politie. Boodschappen gedaan,
gedejeuneerd bij s'Jacob4 in de Claridge's. Uitnoodiging van Mevrouw Van Swinderen
voor het déjeuner op hetzelfde uur niet ontvangen. Mijn vrouw aan haar gepresenteerd
tegen 6 uur. Ze vertelt o.a. dat de Prinses5 geen talen leert tot groot verdriet van de
Koningin-Moeder.6 De Koningin is anti-vreemdeling (en vooral anti-Engelsch,
hetgeen haar tot zulke dwaze inzichten leidt).
's Avonds dineeren s'Jacob en Michiels bij ons. De laatste heeft zeer vermakelijke,
maar niet zeer bescheiden verhalen over zijn chef Van Swinderen.

1

2
3
4
5
6

Nl. de Directie Economische Zaken, aan Buitenlandse Zaken verbonden, en de Afdeling
Handel van het departement van landbouw, nijverheid en handel. Vgl. hier notitie onder 24
juni 1919.
Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p. 1051. De Stuers, op 4 mei overleden,
was sinds 1885 gezant te Parijs.
Inderdaad gebeurde dat.
F.B. s'Jacob.
Prinses Juliana (geb. 1909); sinds 1948 Koningin.
Koningin Emma; 1890-1898 regentes voor Prinses Wilhelmina.
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20 Mei 1919.
De Times, die ik vrij geregeld lees - Hollandsche kranten ontvang ik niet - bevat het
bericht, dat de Nederlandsch-Belgische besprekingen te Parijs onder voorzitterschap
van Colonel House een aanvang nemen. De voorzitter der Nederlandsche delegatie
is Karnebeek. Volgens de Times wordt ook de territoriale kwestie besproken, welke
volgens onze diplomaten te Parijs, De Stuers en Van Swinderen enz., van de baan
zou zijn. Ik veronderstel, dat zij in werkelijkheid niet meer actueel is, doch dat ter
wille van het Belgisch aanzien de kranten moeten doen alsof zij nog bestaat. Alles
is echter mogelijk, daar het ontwerp vredesverdrag zoo veel afwijkingen van Wilson's
beginselen bevat. Zuid-Slaven onder Italiaansch bewind in Istria, Tyrolers wellicht
ook, Duitschers onder Tsjechisch bestuur in Bohemen, Danzig, dat zuiver Duitsch
is, geïnternationaliseerd, enz. De economische en financieele verplichtingen aan
Duitschland opgelegd, zijn onuitvoerbaar en klaarblijkelijk voor het
Engelsch-Fransche publiek met onkunde van economische mogelijkheden en
waarheden geformuleerd. De eisch tot terechtstelling van den Duitschen Keizer1 voor
een rechtbank van vijanden is ongehoord en de mededeeling, dat ons zijn uitlevering
zal gevraagd worden, verrassend na de zelfbewuste geruststellende uitlatingen van
Colijn, die in December met Tyrrell afgesproken zou hebben, dat de Entente niet
dien hatelijken vorm zou kiezen, welke ons in een impasse plaatst. Het gevoel van
recht is bij haar blijkbaar zoek, en hoe gering mijn achting voor den Keizer is, ik
hoop dat wij hem niet zullen behoeven uit te leveren aan zijn vijanden en in het ergste
geval niet dan voor geweld bukken.

Londen, 30 Mei 1919.
Eergistermorgen van Lynton vertrokken, alwaar de laatste dagen met kleine
wandelingen doorgebracht. Mijn vrouw en ik geven de voorkeur aan Minehead wat
natuur aangaat.
Te Londen in de Savoy afgestapt na in den trein gereisd te hebben met een
Joodschen schilder, die Hart Nibbrig en Bosch Reitz uit Parijs kende en ook Laszlo.
Van den laatste beweerde hij, dat hij wegens hoogverraad gefusilleerd zou zijn, indien
zijn machtige vrien-

1

Heldring bedoelt hier uiteraard: het terechtstaan van de keizer.
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den in Engeland hem niet beschermd hadden. Zijn correspondentie passeerde door
de Nederlandsche legatie. Mij was bekend, dat men dit in Engeland Van Swinderen
kwalijk genomen heeft, doch s'Jacob vertelde mij gisteren de ware toedracht. Laszlo
ontving inderdaad brieven met den Nederlandschen koerier, doch zonder medewerking
van Van Swinderen. Loudon, wiens zuster Riemsdijk die brieven uit Hongarije
ontving, had de doorzending goedgekeurd. Zij waren volkomen onschuldig. Brieven
van Laszlo zijn door Van Swinderen geweigerd en per post gezonden. Van
hoogverraad is geen kwestie en de man is ook niet meer geïnterneerd. Met dat al is
Loudon schuldig aan zorgeloosheid.
In de Times las ik dezer dagen zijn benoeming tot Gezant te Parijs. Van s'Jacob1
vernam ik ook, dat Karnebeek voor eenigen tijd aan Van Swinderen getelegrafeerd
heeft, ten einde diens meening te weten over de wenschelijkheid van zijn gaan naar
Parijs om Nederland in de Belgische kwestie te vertegenwoordigen. Hij seinde erbij,
dat de Ministerraad er tegen was, doch dat hij het zelf gewenscht vond en dat men
besloten had Van Swinderen's opinie te vragen. Van Swinderen had zijn trouwen
paladijn Michiels2 geraadpleegd en geantwoord, dat hij altijd gemeend had, dat
Karnebeek in persoon zou gaan, doch dat hij, Van Swinderen, bereid was hem te
vervangen. Eigenlijk had Van Swinderen Colijn willen aanraden, doch Michiels
bracht hem er van af. 't Zou geen gelukkige raad geweest zijn. Ten slotte is Karnebeek
toch gegaan, wat mij juist lijkt.

Amsterdam, Maandag 2 Juni 1919.
Gisterenavond per Batavier uit Londen teruggekeerd. Thuis alles wel. Zelf opgefrischt,
doch nog spoedig vermoeid in het hoofd.
Michiels las mij Zaterdag nog een brief van Van Swinderen uit Parijs voor, die
berichtte, dat Karnebeek daar zeer lofwaardig opgetreden was en een voor Nederland
aangename atmosfeer geschapen had. België staat echter nog steeds op herziening
van alle tractaten van 1839, dus ook van de grensregeling en wil overleg onder
auspiciën van de groote mogendheden, terwijl Karnebeek het tot een zuiver
Nederlandsch-Belgische kwestie wil maken. De groote mogend-

1
2

F.B. s'Jacob.
Mr. E.F.M.J. baron Michiels van Verduynen.
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heden staan volgens Van Swinderen aan onze zijde, wat de territoriale kwestie betreft,
doch zullen België allicht in de wijze van behandeling ter wille willen zijn.1

13 Juni 1919.
Na eenige dagen buiten de verhuisdrukte van Heerengracht naar Aerdenhout te
Duinendaal (Bloemendaal) doorgebracht te hebben, sedert begin dezer week weer
geregeld in zaken. Vrachten nog steeds torenhoog, wat een der voornaamste euvelen
in den tegenwoordigen economischen toestand is. De beurs stoort zich in het geheel
niet aan de ellendige toekomst welke Europa tegemoet gaat, en drijft alle aandeelen
de hoogte in, slechts staatsobligaties ondergaan een gepaste depreciatie.
Dinsdag 10 Juni vergadering Raad van Bijstand, waarbij Ter Meulen, versch uit
Parijs terug, en Vissering aanwezig - zie notulen.2 Vissering was weinig vast van
besluit, en na hetgeen Ter Meulen mij heden mededeelde, heeft hij tegen de afspraak
te Parijs in, welke hij klaarblijkelijk niet begrepen heeft, de banken welke Duitsche
credieten loopende hebben, vrijgelaten, om betaling te eischen, waardoor een groote
warboel ontstaan is. Bovendien heeft de Duitsche onderhandelaar Wassermann, die
van Versailles hierheen gereisd was om de verlenging der credieten met de banken
te regelen, zich daarover bij de particuliere banken niet vertoond. Daarentegen wordt
er wel over de financiering der effecten in Duitsch bezit onderhandeld, welke voor
betaling van Amerikaansche levensmiddelen en grondstoffen moeten dienen (zie
eveneens notulen). Ter Meulen critiseert ten sterkste deze daad, waarbij ons crediet
voor een Amerikaansch belang gebruikt wordt op een tijdstip dat we het weldra voor
eigen huishouding broodnoodig zullen hebben. De banken hebben daarbij alleen het
eigen belang op het oog: aan het zaakje worden millioenen verdiend.
Kolenpositie ingevolge vredestractaat hoogst ernstig. Wij zullen, indien de
betrekkelijke bepalingen van kracht worden, geheel van Duitsche kolen verstoken
zijn. Ter Meulen is zeker, dat die zaak door Londen zeker niet verder behartigd wordt.
Hij heeft een brief

1
2

Vgl. Ministerie van Buitenlandse Zaken, Diplomatieke documenten, p. 10 en Mantoux,
Délibérations, I, p. 261 vlg.
Notulen Raad van Bijstand, 10 juni 1919.
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aan Klotz en een andere aan Clemenceau als president der vredesconferentie gezonden,
maar zal er zich verder geen moeite voor geven. Hij is bovendien met mij van
meening, dat Loudon beminnelijk en eerlijk, maar overigens onbekwaam en slof is,
terwijl de legatie overigens met prullen bezet is.

24 Juni 1919.
Korte buitengewone bijeenkomst van den Raad van Bijstand om te beraadslagen
over het advies, aan den Minister uit te brengen omtrent de wenschelijkheid van de
overbrenging van de Afdeeling Handel van het Departement van Landbouw1 naar
Buitenlandsche Zaken of de samensmelting van de afdeling Economische Zaken van
Buitenlandsche Zaken met genoemde afdeeling Handel tot één organisatie, welke
onder beide departementen ressorteeren zou. Colijn had nog een ander idee, nl. den
toestand te laten zooals hij is, doch den Raad van Bijstand uit te rusten met een
bureau, dat in alle gewichtige kwesties zou praeadviseeren. Zie notulen.2
Geruimen tijd werd over den politieken toestand gesproken. Niemand bleek eenige
vaste meening te hebben over het al of niet sluiten van den vrede. Ik ben
dienaangaande nogal optimistisch gestemd, om de eenvoudige reden, dat de
Entente-staatslieden moeten inzien, dat zij met een hervatting van de vijandelijkheden
zeer hoog spel tegenover hun eigen naar huis verlangende legers en de arbeiders in
hun landen zouden spelen en met een verdere bezetting van Duitschland niets meer
zouden bereiken dan een verhoogde kostenrekening. Of door het teekenen van den
vrede de rust in Europa zal wederkeeren, is een tweede kwestie. Daaraan geloof ik
niet. Eerder gaan we den chaos tegemoet.
Colijn verwacht arsolraden3 over geheel Europa en beschouwt het parlementair
stelsel als afgedaan. Hij vindt een revolutie nu en dan noodig, om verbetering in den
toestand te brengen, welke verbetering evenwel langs den weg van hopelooze
verwarring zal komen. Uit zijn antirevolutionairen mond klonk deze meening
eenigszins vreemd. Kröller is van meening, dat het burgerlijke régime met dit
vredestractaat afgedaan heeft, dat ondanks alle democratische leuzen der Entente de
arbeiders in alle landen ontgoochelt.

1
2
3

D.w.z. van landbouw, nijverheid en handel.
2 Vgl. Notulen Raad van Bijstand, 24 juni 1919. Vgl. notitie onder 6 mei 1919.
Arbeiders- en soldatenraden.
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25 Juni 1919.
Eergisteren is de tragedie geëindigd en heeft Duitschland zich onvoorwaardelijk
onderworpen, het slachtoffer van den door hem verwekten haat, die met geen gezond
verstand en afgelegde beloften rekening hield en het mogelijk maakte, dat de
vredesvoorwaarden door politiciens, diplomaten en krijgslieden werden opgesteld.
Wilson is, òf omdat hij ten slotte de phraseur is waarvoor sceptici hem uitmaken, òf
omdat hij de publieke opinie in Amerika niet achter zich meende te hebben om zijn
14 punten te verwezenlijken, jammerlijk te kort geschoten. Het is een schandelijk
en onuitvoerbaar vredesverdrag, dat Europa in onrust zal houden.

1 Juli 1919.
Snouck vertelde mij, dat hij vertrouwelijk inzage gekregen had (vermoedelijk door
Robertson, den 1sten secretaris der Britsche legatie) van de notulen der vergadering
van de 5 ministers van Buitenlandsche Zaken te Parijs, nadat Karnebeek haar verlaten
had. Men had daarin gunstig over hem en zijn betoog geoordeeld.1 Er was echter
aanvankelijk nog eenige neiging, om België eenigermate tegemoet te komen, doch
Pichon was op grond van mededeelingen welke Karnebeek hem den vorigen dag aan
een dejeuner gedaan had over de uitwerking die territoriale concessies aan België
op het Nederlandsche publiek zouden hebben, daar sterk tegen, terwijl Balfour het
gezichtspunt der Engelsche Admiraliteit verdedigde, welke de souvereiniteit van
Nederland over den Scheldemond in het belang van Engeland acht. Aldus viel de
beslissing ten gunste van Nederland, doch daar België de houding blijft aannemen
alsof de groote mogendheden niet hebben beslist, dat de verdere besprekingen tusschen
Nederland en België de overdracht van souvereiniteit, hetzij van Limburg, hetzij van
Zeeuwsch-Vlaanderen of den Scheldemond uitsluiten, is het gevaar nog niet geheel
geweken.2
Dezer dagen kwam Wilmink bij mij, die onder voorwendsel, dat zijn lijn met
concurrentie door de Rotterdammers bedreigd wordt, poogde gedaan te krijgen, dat
wij, Koninklijke Nederlandsche Stoom-

1
2

Vgl. hier p. 337; voor de aangehaalde kwesties: Van der Klaauw, Betrekkingen Ned. en
België, p. 41 vlg.
Vgl. Diplomatieke documenten, p. 10 en Visscher en Vanlangenhove, Documents dipl. Belges,
I, p. 37, 59, 65, 100.
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boot-Maatschappij-Koninklijke West-Indische Maildienst, den Hollandschen Lloyd
in het vervoer tusschen Nederland en de Westkust van Zuid-Amerika en West-Indië
zouden toelaten. Ook met Wierdsma1 van de Holland-Amerika Lijn had hij reeds
een gesprek gehad. Voorloopig kwamen wij overeen, dat wij de gezamenlijke
belangen met dezen zouden bespreken wanneer hij uit Amerika terug is. Wilmink
heeft voorloopig niet eens genoeg schepen om zijn eigen vaart te bezetten.

15 Juli 1919.
Karnebeek gesproken over aanbevelingsschrijven van Balt2 aan de gezanten in Azië,
waarheen hij via Amerika vertrekt. Ik heb hem tevens Nierstrasz3 genoemd als
wenschelijk lid in de nieuwe internationale Rijncommissie, waarin wij twee leden
zullen kunnen aanwijzen, tenzij ons billijk verzoek, om door een grooter aantal
vertegenwoordigd te worden, ingewilligd wordt. Karnebeek is slecht over de houding
der Belgen te spreken - gemeen volk noemt hij het.
Van Aalst vertelt mij onder het rijden in zijn auto van Den Haag naar Haarlem,
dat de Duitschers hier een leening van 500 millioen sluiten en daarvoor de beste
condities willen geven, om daarna met de Amerikanen te onderhandelen, die de
Duitschers hopen kalmer te stemmen, wanneer zij kennis dragen van het
Nederlandsche crediet. Mannheimer4 van de Duitsche Rijksbank, die sedert de
oorlogsjaren te Amsterdam verblijf houdt, bespreekt dit plan met van Aalst. Zij
schijnen koek en ei samen te zijn. Ter Meulen noemt Mannheimer een schurk.

30 Juli 1919.
Het scheepvaartbedrijf levert den laatsten tijd voor mij de oude drukte op, vooral
sedert de blokkade opgeheven is en de Duitschers, zelf van hun schepen beroofd,
ons met hun klandizie vereeren. Gelukkig kan ik het met mijn gezondheid vrijwel
bolwerken.
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J. Rypperda Wierdama.
De jongste broer van Heldring.
B. Nierstrasz.
Dr. Frits Mannheimer; lid van het bankiershuis Mendelssohn & Co. te Amsterdam; ‘van de
Duitse Rijksbank’ te lezen als ‘namens de D.R.’ Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie,
Den Haag. Vgl. nog over hem: Frankfurther, In klinkende munt, p. 50: ‘Hij was een jonge,
brutale maar ook zeer begaafde Duitser met een wat boerse humor’. Vgl. over Mannheimer
ook hier blz. 414.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

342
Dreigende problemen zijn: de kolen en de loonen. Hoe het eerste opgelost zal worden,
is mij een raadsel. Vóór den oorlog ontvingen wij van Duitschland jaarlijks 8 millioen
ton, van Engeland 1 millioen1 en nu levert Duitschland ± 60.000 ton per maand en
Engeland mondjesmaat onder allerlei bezwarende vervoersverplichtingen, net genoeg
voor onze schepen. Nu met de blokkade ook onze beschikking (general agreement)
is beëindigd, heeft het geen verplichting meer te onzen opzichte, terwijl de
mogelijkheid van kolenexport er steeds geringer wordt na herhaalde stakingen, den
verkorten werktijd en afnemende voortbrenging der mijnen. Voor het oogenblik
levert België gelukkig nog, zij het ook slechte, kolen, maar wanneer zijn nijverheid
weer opleeft, zal die bron opdrogen. De verplichtingen tot kolenlevering aan Frankrijk,
België en Italië2, aan Duitschland bij het vredesverdrag opgelegd, zijn geheel
onuitvoerbaar, doch in geen geval zal er iets voor Nederland overschieten. Wij zijn
dus voor een groot deel op Amerikaansche kolen aangewezen, die ons op ƒ 30 à ƒ
40 per ton meer komen te staan dan de Duitsche en Belgische. Hoe onze nijverheid
en onze scheepvaart op den duur zullen kunnen concurreeren, is mij nog niet duidelijk.
Voor het oogenblik kan alles nog op den consument afgewenteld worden, maar
wanneer de productie toeneemt en de eerste behoeften, door den oorlog ontstaan,
verzadigd zullen zijn, begint de concurrentie en zullen ook de scheepsvrachten dalen.3

[1920]
9 Februari 1920.
Uit Zwitserland en Italië teruggekeerd, waar ik 5 weken doorbracht, met slecht weer
in de bergen, waardoor ik geen enkelen skitocht kon ondernemen, en goed weer aan
gene zijde der Alpen. De politieke toestand in Italië onrustig en onzeker, tengevolge
van de psychische
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Vgl. De Vooys, Steenkolennood, p. 3 en De Vooys, Kolenvoorziening, p. 789. Vgl. voorts
E.S.B. (1920), p. 329, 357.
Nl. 40 miljoen ton kolen.
Heldring houdt vervolgens een half jaar zijn dagboek niet bij; wat daarvan de oorzaak is,
buiten de normale zakelijke drukte, blijft verborgen. Vermelding verdient dat hij zich per
brief van 14 augustus 1919 aan Van Karnebeek bereid verklaart toe te treden, als buitengewoon
lid, tot de Staatscommissie voor het onderzoek van de aanspraken, welke Ned. onderdanen
menen te kunnen doen gelden tegenover de oorlogvoerende mogendheden ter zake van
onrechtmatig toegebrachte schade in de zeeoorlog. Vgl. Archief Buitenlandse Zaken, Collectie
A 105 Judicatuur.
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en economische gevolgen van den oorlog, doch dat het land naar het failliet schrijdt,
evenals Frankrijk, ziet men er niet in, althans niet tegenover den vreemdeling, terwijl
zijn chauvinistische houding in de Fiume-zaak1 het op milliarden te staan komt. Het
behoorde te demobiliseeren en is gedwongen 5 jaar lichtingen onder de wapenen te
houden. In Zwitserland klaagt men steen en been over de daling der buitenlandsche
valuta's, die den uitvoer belemmeren, terwijl de Duitsch-Zwitser, bank en particulier,
met Marken en Kronen, duur gekocht, schijnt vast te zitten. Tot nu toe houdt de
Zwitsersche koers zich vrij goed, wat men in sommige handelskringen artificieel zou
willen veranderen, alsof daardoor het land krachtiger zou worden.
Mijn pessimisme over den algemeenen economischen toestand heb ik geuit in een
artikel, getiteld ‘Waarheen’ in de Economisch-Statistische Berichten van 31
December.2 Ik zie inderdaad niet hoe de vreeselijke wereldcatastrophe nog vermeden
kan worden welke door de overdreven militaire en andere staatsuitgaven in Europa,
de dolle verkwisting in alle landen, de geringe arbeidsprestatie der werklieden en de
vernietiging van m enschenlevens, fabrieken en kolenmijnen langzaam maar zeker
veroorzaakt wordt. Ook Keynes, dien ik met zijn prachtig boek3 gecomplimenteerd
had, schrijft mij, dat hij nu nergens meer licht ziet. Frankrijk is met zijn
ego-centrischen, van economische waarheden niets begrijpenden kijk op de wereld
de voornaamste schuldige, hoewel Italië zich al weinig beter gedraagt en de rol der
Engelsche regeering, Lloyd George dus, tot nu toe
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Na de Eerste Wereldoorlog eiste Italië Fiume op; na een putsch bezette d'Annunzio het op
12 september 1919 voor Italië. Bij het verdrag van Rapallo (nov. 1920) werd het een
onafhankelijke vrijstaat; ten slotte annexeerde Mussolini het in 1922.
Vgl. Heldring, Waarheen?, p. 1205-1208. H. bespreekt het probleem van de hoge prijzen;
de duurte wordt veroorzaakt door: 1. de ingekrompen produktie van Europa; 2. het gebrek
aan scheepsruimte; 3. de inflatie van het ruilmiddel; 4. de mentaliteit der mensheid (door de
geldruimte gewend aan onnadenkend uitgeven). ‘De symptomen van het “er op los leven”
doen zich allerwegen op verontrustende wijze voor en nemen niet af.’ ‘De vicieuse oorzaken
der duurte hebben als de houtwurm zich zoo diep in het economisch getimmerte der
maatschappij doorgevreten, dat het groote kans loopt, ineentestorten.’ - ‘Alles tezamen
genomen is het te verwachten, dat aan de duurte een gewelddadig einde zal komen, als het
werkelijk gebrek aan koopkracht door een algemene geldcrisis zal blootgelegd zijn. In de
ontzettende gevolgen daarvan is het moeilijk zich in te denken.’
Keynes, Consequences. Vgl. Harrod, Keynes, p. 254 vlg.
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daarin bestaan heeft, Frankrijk tot militaire excessen of mishandeling van Duitschland
aan te moedigen en op het laatste oogenblik volte face te maken, waardoor al het
odium op zijn bondgenoot komt. Met dat al komt mijn verwachting, dat Frankrijk
naar het bankroet afzakt, hoe langer hoe dichter bij de verwezenlijking.
Het initiatief van Vissering om tot een valuta-conferentie te geraken1, heeft bij de
bankiers in de geallieerde en neutrale landen succes gehad, doch ongelukkig ontbreekt
het hem aan den moed om krachtig op de regeering in te werken en zonder twijfel
werkt Van Aalst tegen. De beide conferenties in Amsterdam, in groot geheim
gehouden (in Oct. en Nov.)2, werden eerst door Keynes, Paul Warburg, Raphaël
Levy3 bijgewoond en van Nederlandsche zijde door het geheele directoraat der
Nederlandsche Bank en Ter Meulen en later ook door Wallenberg (voor Zweden),
Glückstadt (Denemarken), Volckmar (Noorwegen), De Haller en Pictet (voor
Zwitserland). Het aan de regeeringen aangeboden memorandum is door Keynes en
Warburg opgesteld, doch nogal gewijzigd, zoodat het eenigszins vaag uitgevallen
is.4 Vissering's leiding der besprekingen was volgens Ter Meulen erbarmelijk. Ik
woonde ze niet bij, doch ontmoette de heeren op een dejeuner bij Vissering en later
op een diner bij Ter Meulen. Amerika is echter aan dit plan vijandig, moede van het
militaristisch gedoe van de Entente, dat tegen het gezond verstand strijdt en tot
financieele ruïne en revolutie moet leiden. Indien zij nu eenmaal in dit opzicht
beterschap toont, zal Amerika wel over de brug komen, al blijft dan de groote
moeilijkheid hoe de Europeesche schuldbewijzen bij het Amerikaansche publiek te
plaatsen.
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In oktober en november 1919 waren op zijn uitnodiging door Vissering in zijn huis te A'dam
geheime besprekingen gevoerd met economen en financiers uit de geallieerde en neutrale
landen. Vgl. Bruins, Valuta-conferentie, p. 21, 54. Voor de algemene achtergrond: Keesing,
Conjuncturele ontwikkeling, p. 8 vlg.
De 13de en 14de oktober en 2de en 3de november 1920.
R.-G. Levy; de Franse economist en politicus.
Het zgn. Amsterdamsch Memorandum, uitgangspunt van de bedoelde conferentie. Vgl.
E.-S.B. (1920) p. 24 en 55. Ook Heldring, in zijn kwaliteit van dir. der K.N.S.M., behoorde
tot de ondertekenaars. Vgl. nog E.-S.B. (1920), p. 144, 168.
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9 Maart 1920.
Ik hoor, dat Ter Meulen naar Londen opgeroepen is ter bijwoning van de
valuta-conferentie door de League of Nations bijeengeroepen.1 Dat is een groote stap
voorwaarts en ik hoop, dat de Conferentie iets bij de verschillende regeeringen tot
stand brengt. In Engeland ziet men eindelijk in, dat het vredesverdrag onuitvoerbaar
is en den wederopbouw in Europa verhindert. Wijziging der financieele bepalingen
is onvermijdelijk om Duitschland het noodige crediet voor grondstoffen en
levensmiddelen te verschaffen. Frankrijk, waar men ten opzichte van den toestand
in Centraal-Europa en de eigen treurige financiën totaal verblind is, stribbelt tegen,
maar zal ten slotte moeten toegeven.
Intusschen speelt zich hier de vraag af van het crediet van ƒ 200 millioen, crediet
door Nederland aan Duitschland te verleenen.2 Door Vissering is het bestreden, als
zijnde onvereenigbaar met het internationale crediet. Naar mijn meening zou het op
onzen weg liggen aan Duitsche producten een crediet te verleenen, indien het
internationale crediet niet tijdig tot stand komt, daar wij als buurman een overgroot
belang bij de voorkoming van hongersnood, revolutie en den wederopbouw hebben.
Het voorgestelde crediet is echter aan den Duitschen staat, en wij krijgen geen waar
voor ons geld. Mijn bezwaar heb ik den 3den Februari per brief kenbaar gemaakt3,
doch Karnebeek, die het schrijven ter vergadering van Loder ontving, heeft het niet
ter kennis der aanwezigen gebracht. Ik had toen de griep en had nòch vóór dien datum
nòch gedurende eenigen tijd daarna gelegenheid de zaak, die, naar men mij zeide,
intusschen onder voorbehoud van de goedkeuring door de Entente tusschen Nederland
en Duitschland afgesloten was, met insiders te bespreken. Toen ik evenwel van
Waller (Dr. F.G.) vernam, dat men de overeenkomst in uitgebreiden kring
veroordeelde en aanzag als een combinatie Van Vlissingen-Van Aalst, liet ik een
copie van mijn schrijven circuleeren, met het gevolg dat Colijn, die de vergaderingen
van den laatsten tijd niet bijwoonde, mij bijviel. Heden hebben wij opnieuw vergaderd
aan Buitenlandsche Zaken.4
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Vgl. E.-S.B. (1920), p. 146.
Vgl. hier p. 341.
De bedoelde brief werd niet teruggevonden.
Vgl. Notulen Raad van Bijstand, 9 maart 1920.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

346

10 Maart 1920.
De vergadering van gisteren hoorde Waller en Van Vlissingen, die te Parijs door de
Commission des Réparations ontvangen waren. Poincaré, de nieuwe Voorzitter, was
als gewoonlijk afgemeten, doch niet onwelwillend, en de indruk der Nederlandsche
heeren was dat de stemming ten aanzien van onze regeling met Duitschland in zake
crediet en kolen niet ongunstig was, zeker niet bij Bradbury, den Engelschen
vertegenwoordiger. Goedkeuring van de overeenkomst was onzerzijds niet gevraagd,
de Entente wordt geconsulteerd. Haar beslissing staat nog uit. Intusschen is volgens
de berichten van Waller, Van Vlissingen en de Regeering zelve de voedselnood in
Duitschland, en met name in het Roerdistrict, zeer aanstaande en weet men daar, dat
ons land vol met levensmiddelen is, welke het zou kunnen afstaan. Indien dus niet
spoedig een regeling tot stand komt, waardoor wij daar met onze kaas, haring,
groenten, rogge enz. te hulp kunnen komen, zijn hongeropstanden te vreezen, welke
voor onze eigen veiligheid gevaarlijk kunnen worden. Anderzijds verklaarden
Everwijn en Patijn, dat de Duitsche officieele vertegenwoordigers niet de minste
haast toonen om de levensmiddelen los te krijgen.
Van Tienhoven1, van de Rotterdamsche Bank, dien ik eergisteren ontmoette en
die juist uit Berlijn teruggekomen was, had daarentegen zeer gunstige indrukken
over de werkwilligheid der Duitsche arbeiders en den toegenomen export.
Zoolang het hongerspook niet verwijderd is, ben ik niet optimistisch ten aanzien
van Duitschland.
Men zegt, dat Van Tienhoven zwaar aan speculaties verloren heeft en
dientengevolge van Amsterdam naar Den Haag overgeplaatst wordt. Zijn huis heeft
hij in elk geval aan zijn opvolger Geertsema2 verkocht. De ontkenning in de pers
door de Rotterdamsche Bank van het verlies dat zij door de waardeloosheid van
Argentijnsche effecten, van Duitschland tegen een levensmiddelencrediet
overgenomen, zou lijden, wordt niet algemeen geloofd. Westendorp3, wel geen eerste
figuur in de bankwereld, maar toch soms goed ingelicht, beweert, dat een bedrag van
28 millioen op het spel staat. De Duit-
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Mr. dr. J.P. van Tienhoven.
Mr. Johan Herman Geertsema.
Mr. H.K. Westendorp.
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sche regeering zou niet bereid zijn bij te springen, tenzij zij een crediet van de
Rotterdamsche Bank kreeg.
Voor eenige maanden richtte de Rotterdamsche Bank met de Hollandsche Bank
voor Zuid-Amerika, Wm. H. Müller & Co. en de Koninklijke Stoomboot-Maatschappij
de Hollandsche Bank voor de Middellandsche Zee1 op, in wier raad van beheer ik
zitting genomen heb. Vestigingen te Genua en Barcelona worden voorbereid. Het
moeilijke punt is het vinden der geschikte leiders en het werken in Italië zonder dat
veel kapitaal naar dat land, waar de financieele toestand een verdere daling van de
valuta mogelijk maakt, overgebracht wordt.
Medeleden van den Raad van Beheer zijn Den Tex Bondt2, Van Tienhoven3
(voorzitter), Wilmink, Kröller en Westerman.

11 Maart 1920.
Sedert ettelijke maanden ben ik doende geweest de ‘Nederland’ en de ‘Rotterdamsche
Lloyd’ tot het annonceeren van een lijn van Holland op Oost-Azië te bewegen, en
daar zij te weinig schepen voor dit doel hadden, hebben wij (Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij) onze medewerking aangeboden. Ten slotte
is, nadat ook de Java-China-Japan Lijn zich bereid verklaard heeft één, later twee
schepen voor dit doel af te staan, de lijn geopend onder leiding der ‘Nederland’.4
Nauwelijks was dit voornemen bekend of het bleek dat de Holland-Amerika Lijn
gelijke plannen in samenwerking met Van Nievelt, Goudriaan & Co. (Rotterdam)
koesterde.5 Dit leek ons
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Deze ging in 1933 op in de in 1914 gestichte Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika, waarbij
de naam Hollandsche Bank-Unie werd aangenomen. Vgl. Brugmans, Begin, p. 153; W.P.
bedrijfsleven, dl. I, p. 646. Heldring trad voorjaar '26 af als lid van de raad van beheer van
deze bank. Vgl. hier in het dagboek.
Mr. C.J. den Tex Bondt.
Mr. dr. J.P. van Tienhoven.
De zgn. Holland-Oost-Azië Lijn (1920), nog hetzelfde jaar ingebracht in de Vereenigde Ned.
Scheepvaartmij. Vgl. Brugmans, Tachtig jaren, p. 47, die er op wijst dat de verbinding
mogelijk en wenselijk was geworden door het uitvallen van de Duitse scheepvaart.
Eén der directeuren van de Rott. Lloyd ontmoette tijdens een treinreis toevallig de heren
Goudriaan, Nijgh en Rypperda Wiersma uit Rotterdam; daarbij bleken dezen nog niet op de
hoogte te zijn van de nieuwe lijn en soortgelijke plannen te koesteren. Vgl. Brugmans, Tachtig
jaren, p. 47.
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het juiste moment om te trachten tot een ‘Entente’ tusschen de groote
stoomvaartmaatschappijen ter zake van de Nederlandsche stoomvaartpolitiek te
komen. De Holland-Amerika Lijn toonde zich bereid hierover overleg te plegen, en
de eerste bijeenkomst van de bij de Oost-Aziëvaart geïnteresseerden had weldra (in
December) plaats. Toen bleek dat de Holland-Amerika Lijn voor Oost-Azië aan
Goudriaan1, en voor Britsch-Indië aan Van Ommeren2 vastzat, werden deze heeren
op de volgende bijeenkomst eveneens uitgenoodigd. Mijn denkbeeld was:
wederzijdsche respecteering van het terrein van iedere bestaande maatschappij en
samenwerking in het tot stand brengen van nieuwe lijnen. De sfeer der Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij zou zijn Europa (met Marokko, Noord-Afrika
en Levant), West-Indië, Westkust van Zuid-Amerika en Centraal-Amerika, de
‘Nederland’ en de Rotterdamsche Lloyd Ned.-Indië, de Java-China-Japan Lijn de
verbinding tusschen Nederlandsch-Indië en China en Japan en de Westkust van
Noord-Amerika (deze in gemeenschap met de ‘Nederland’ en de Rotterdamsche
Lloyd), de Holland-Amerika Lijn Noord-Amerika, Cuba en Mexico en de verbinding
tusschen de Oostkust van Noord-Amerika en Nederlandsch-Indië (deze in
gemeenschap met de ‘Nederland’ en de Rotterdamsche Lloyd). De nieuwe Oost-Azië
lijn zou met medewerking van de Holland-Amerika Lijn en Goudriaan onder leiding
van de ‘Nederland’ uitgevoerd worden en de Britsch-Indiëvaart onder leiding der
Holland-Amerika Lijn, ook met medewerking der Amsterdamsche lijnen. Op het
programma zouden voorts staan een Australië- en een West-Afrikalijn. De
Holland-Amerika Lijn verklaarde zich met dezen opzet ingenomen, waardoor reeds
dadelijk verkregen was de toezegging dat zij de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij ter Westkust van Zuid-Amerika met rust zou laten, tot nu
toe het voorname geschilpunt tusschen haar en de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij. Goudriaan3, wiens onderneming in den oorlog zeer veel
geld verdiend heeft en zich op de lijnenvaart wil gaan toeleggen, stond echter op een
aan-
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A.J.M. Goudriaan, Van Nievelt, Goudriaan en Co's Stoomv. Mij, te Rotterdam. Vgl. Bouman,
Behouden vaart, p. 44 voor het hier door Heldring behandelde.
Philippus van Ommeren.
Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaart Mij., welke in 1920 eveneens een lijndienst op
Zuid-Amerika opende, de Rotterdam-Zuid-Amerika Lijn. Vgl. Bouman, Behouden vaart, p.
46 vlg.
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deel in het beheer der Oost-Azië lijn, waarvan hij tevens cargadoor wilde zijn, terwijl
hij de vorming van één groote maatschappij verdedigde, welke de verschillende
lijnen zou uitvoeren door tusschenkomst van de te Amsterdam en Rotterdam
gevestigde directies. De zetel der maatschappij zou te 's-Gravenhage zijn en het
beheer zou bij een raad van beheer berusten, samengesteld uit de directies der
bestaande stoomvaartmaatschappijen. Deze opzet kwam op den voorgrond terwijl
ik in Zwitserland vertoefde. Ik vond hem log en onpractisch, doch ter wille van de
eensgezindheid veroordeelde ik hem bij mijn terugkomst niet terstond, maar trachtte
althans te verkrijgen, dat het centrale beleid vereenvoudigd en krachtiger zou worden
door de aanstelling van een zeer bekwamen voorzitter, waarvoor ik Van Walree,
intusschen uit Japan teruggekeerd en begeerig om zich weder in zaken en liefst in
de scheepvaart te begeven, voorstelde. Van Walree had evenwel gelijktijdig een
aanbieding van de Twentsche Bank bekomen, waarvoor ik hem nog geschikter acht.
Daar wij het overigens met Goudriaan niet terstond over zijn positie in de nieuwe
zaak eens waren (en nog niet zijn) en Van Walree als leider van het geheel, doch
zonder feitelijke uitvoerende macht in de lijnpolitiek zeer moeilijk zou worden, kon
ik hem niet aanraden de zeer voordeelige offerte der Twentsche Bank te weigeren.
Hij heeft die dan ook aangenomen, waarmede een beproefde kracht van groote
eerlijkheid in onze bankwereld, zij het niet met den invloed dien hij vroeger als
directeur der Nederlandsche Handel-Maatschappij bezat, haar intrede zal doen.
Intusschen hebben de beraadslagingen over het samengaan der Nederlandsche
reederijen, welke nog niet ten einde zijn, een mij niet onwelkom gevolg gehad.1

14 Maart 1920.
Gisteren militair pronunciamiento2 te Berlijn, juist wat noodig was om Duitschland
de laatste kans te benemen er zich economisch weer bovenop te werken. Burgeroorlog
zal er het eerste gevolg van zijn,

1

2

Heldring behandelt hier de ontstaansgeschiedenis van de Vereenigde Ned. Scheepvaart Mij.
Vgl. het onmiddellijke vervolg van dit relaas op p. 351; voorts Het begin, in V.N.S. Nieuws,
jubileumnummer 1920-1960, 15 april 1960, p. 5 vlg.: ‘Een belangrijk coördinator bij de
oprichting was ongetwijfeld Dr. E. Heldring (K.N.S.M.).’
De zgn. Kapp-putsch van 13 maart 1920.
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en indien de usurpatoren daarbij het onderspit delven, is de kans groot dat de
extremisten van links aan het roer komen, dus een soort communisme. De loop van
zaken hangt voor een groot deel van de houding van het centrum af, dat zeer
waarschijnlijk de stemming bij de arbeiders peilen zal, alvorens uit den hoek te
komen, en voorts van de Entente. Reeds zijn de Temps en de Débats verheugd: ‘Zie
je wel, we hebben het altijd gezegd, de geest der Duitschers is niet veranderd, zij
zijn nog even militairistisch als vroeger aangelegd. Nu moeten ze dan eindelijk finaal
ontwapend worden, en onzen bondgenooten zullen nu de oogen ook wel voldoende
geopend zijn om ons daarbij te helpen.’ Zij vergeten daarbij, dat de Franschen voor
een goed deel de schuld ervan dragen, dat een militaire staatsgreep in Duitschland
mogelijk is. Na den wapenstilstand konden de Duitschers aannemen, dat de
voorwaarden waarop zij gecapituleerd hadden, hoe bitter ook, nagekomen zouden
worden en hun hunne politieke eenheid zouden laten en het economische leven
zouden mogelijk maken. In plaats daarvan werden Duitsche deelen als Danzig en
West-Pruisen van hen afgescheurd, het Saargebied zoo goed als van Duitschland
vervreemd, de blokkade voortgezet en tal van vernederende en provoceerende
maatregelen genomen, die het Duitsche volk de wanhoop nabij brachten. Het
Spartacisme werd door den socialistischen Noske met moeite en slechts met behulp
van reactionaire officieren bedwongen, doch dit hulpmiddel is het paard van Troje
gebleken te zijn. De Franschen, bij den wapenstilstand nog oprecht door de Duitschers
bewonderd, die heelemaal niets van den Franschen haat tegen hen begrepen, slechte
psychologen als zij zijn, worden thans in Duitschland fel gehaat, en de Engelschen,
minder door oorlogsleed getroffen en zakelijker en minder haatdragend dan de
Franschen, en daarom veel redelijker in hun optreden tegenover den vijand van
onlangs (dit geldt niet voor den opportunistischen Lloyd George), zijn er niet meer
verfoeid als tijdens den oorlog.
De laatste dagen behandeling in de Kamer van de interpellatie-Marchant1
betreffende de staking. De werkgevers zijn er niet vertegenwoordigd, en de
veroordeeling van hun houding is er eenzijdig door geworden. De strijd, vrees ik, is
nu op politiek terrein overgebracht. Hij had een economische beteekenis in zooverre
dat de zege van de werklieden zou medebrengen den voortgang van het
loonsverhoogingproces in het geheele bedrijfsleven op een oogenblik dat

1

Vgl. Handelingen Tweede Kamer, 11 maart 1920, p. 1560 vlg.
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de prijzen der levensmiddelen gaan dalen en de concurrentiemogelijkheid, reeds
geschaad door onze hooge valuta, verder verminderd zou worden. De politieke
ondergrond van het conflict bestaat daarin, dat de sociaal-democratische leiders der
arbeiders voor socialisatie der bedrijven vechten en zoolang de loonen opdrijven
totdat het kapitalisme capituleeren moet, terwijl de communisten, die het grootste
deel der arbeiders achter zich hebben of liever beheerschen, niet anders willen dan
de omvergooiing van het bestaande, de vernietiging van het kapitaal. Slechts door
daartegen front te maken, kunnen de werkgevers hopen het afglijden naar den chaos
te voorkomen - en nog is die hoop zwak.

16 Maart 1920.
Nijgh en Hudig hebben gisteren Aalberse bezocht, die voorloopig geen initiatief tot
arbitrage zal nemen. Slechts indien er door gebrek aan grondstoffen gevaar voor de
nijverheid gaat dreigen, zal hij zich genoodzaakt zien zich met de zaak te bemoeien.
Hij betreurt de afwezigheid in de Kamer van een verstandig werkgever, maar was
om die reden verheugd dat Nierstrasz, wiens geloofsbrieven nog niet goedgekeurd
zijn, zijn stem niet kon laten hooren.
Terugkomende op de stoomvaart-onderhandelingen1, de grondslag voor de
oprichting der ‘Vereenigde’ maatschappij zou een overeenkomst tusschen de
bestaande maatschappijen zijn, die zich zouden verbinden elkaars terrein te
eerbiedigen en ten aanzien van de toekomst samen te werken. Besloten werd de
Koninklijke Hollandsche Lloyd uit te noodigen op deze basis toe te treden, doch het
bleek dat Wilmink vast voornemens was een lijn naar Cuba en Mexico met zijn kleine
passagiersschepen ‘Hollandia’, ‘Frisia’ en ‘Zeelandia’ te openen, hetgeen gelijk zou
staan aan een oorlogsverklaring aan de Holland-Amerika Lijn, die harerzijds
verklaarde op Brazilië en Buenos Aires te zullen gaan varen wanneer Wilmink zijn
plan ten uitvoer bracht. Bovendien wilde Wilmink de vrije hand behouden ten aanzien
van de vaart op de Westkust van Zuid-Amerika, welke het terrein der Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij is. In een onderhoud waarin ik tevergeefs
trachtte hem tot andere gedachten te brengen, deelde ik hem mede dat mij niets anders
restte dan mijn ontslag als commissaris bij den Koninklijke Hollandsche

1

Vgl. voor het voorafgaande relaas hier p. 347.
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Lloyd te nemen, terwijl hij hetzelfde bij de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij diende te doen. Wilmink was het daarmede eens, verheugd
dat hij mij als commissaris kwijtraakte.1
Ik ben niet minder tevreden, niet langer de medeverantwoordelijkheid van
Wilmink's politiek te behoeven te dragen. Wilmink offert alles aan den uiterlijken
glans op, eenig idee van spaarzaamheid en rentabiliteit bezit hij niet. Hij is gelukkig
de mooiste passagiersschepen en de kostbaarste gebouwen te bezitten. Ik heb hem
indertijd aangetoond, dat groote passagiersschepen als de ‘Gelria’ en de ‘Tubantia’
niet betaalden en dat dientengevolge de beide, nog minder ‘earning power’ bezittende,
nog grootere booten welke hij in 1916 tijdens mijn afwezigheid (doch met volle
instemming van andere commissarissen) in het geheim van de Hamburg-Amerika
lijn, nog in aanbouw zijnde, kocht (de ‘Limburgia’ en de ‘Brabantia’), een heillooze
acquisitie waren, te meer daar zij voor de haven van Buenos Aires te diep steken.
Met fraaie, doch holle volzinnen werden mijn bedenkingen weerlegd, en
commissarissen onder het praesidium van Van Aalst, die zulke zaken oppervlakkig
afdoet, gingen als gewoonlijk met de directie mede, en onder luid gejuich en
wederzijdsch getoast zal straks de ‘Limburgia’, die Wilmink zeer handig, ondanks
het verzet der Entente, uit Bremerhaven in IJmuiden heeft weten te krijgen, als
schoonste toevoeging aan de Nederlandsche passagiersvloot ingewijd worden. Ik
ben zeer bevreesd dat de Koninklijke Hollandsche Lloyd2 onder het weelderig bestuur
van Wilmink, bijgestaan door zijn onbeteekenende collega's Meurs en De Beaufort3,
naar den kelder zal gaan. De benoeming van den laatste tot directeur in 1919 heeft
trouwens ook niet mijn sympathie gehad. Zij had haar oorsprong in een onvoorzichtige
toezegging van Van Aalst, aan de familie De Beaufort gedaan, toen hij alles op haren
en snaren zette, om de millioenen, noodig voor de betaling van ‘Gelria’ en Tubantia,
bijeen te krijgen. De Beaufort was toen bij den Koninklijke Hollandsche Lloyd
werkzaam, toegevoegd aan den inspecteur Foudraine. Commissarissen hebben toen,
Van Aalst niet kunnende desavoueeren, de voorwaarde gesteld, dat de benoeming
tot directeur van

1
2
3

Het vervolg over de oprichting van V.N.S. hier op p. 358.
In 1923-1924 kwam de Kon. Holl. Lloyd in grote moeilijkheden, die tot een reorganisatie
en overheidssteun leidden. Vgl. desbetreffende notities in 1923 en 1924.
Jhr. Maurits Hubert de Beaufort.
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De Beaufort niet zou kunnen geschieden dan nadat de directie hem op grond van
zijn kunde en praestaties daarvoor aanbeval. Ettelijke jaren heeft de dikke Maurits
sedert in verschillende hoedanigheden en op verschillende plaatsen zijn
werkzaamheden bij den Koninklijke Hollandsche Lloyd voortgezet en bij de
reederskringen den indruk bevestigd dien ik steeds van hem had, dat hij een goedige,
maar gemakzuchtige en onbekwame jongen is. Ik kan de aanbeveling van Wilmink
en Meurs hem ten slotte tot directeur voor te dragen alleen verklaren uit de
volgzaamheid waarmede hij den eerste zonder zin tot critiek bijstaat. Het is een
schande, dat zoo'n benoeming kon plaats vinden. Ik ben zeer bevriend met de beide
broeders Noud en Ferd de Beaufort1, waarvan de laatste eveneens commissaris bij
de Koninklijke Hollandsche Lloyd is, en het zou mij zeer pijnlijk geweest zijn, mij
tegen de benoeming van Maurits te verzetten. Daar commissarissen zich bij voorbaat
verbonden hadden, de benoeming goed te keuren, mits door de directie aanbevolen,
was tot zoodanig verzet mijnerzijds geen reden. Het spijt mij overigens deze
onderneming, wier behoud voor Nederland voor een groot deel aan mij te danken
isft2, te verlaten.a

25 Maart 1920.
Gisteren Ruys de Beerenbrouck en Karnebeek bezocht, den eerste om zijn aandacht
op de noodzakelijkheid te vestigen van zoodanige militaire maatregelen dat de orde
in de beide havensteden bewaard kan worden (een uitbreiding van het conflict3,
ofschoon op het oogenblik niet waarschijnlijk, is niet onmogelijk) en tevens een inval
van het Duitsche roode leger gekeerd kan worden, den ander om de wenschelijkheid
te betoogen dat de bereidwilligheid der Nederlandsche Regeering, levensmiddelen
aan West-Duitschland, mits door tusschenkomst der wettige Duitsche regeering, te
leveren, blijke. Honger maakt desperado's, en indien de menigte in Duitschland weet
dat wij levensmiddelen willen leveren - op crediet - bestaat er een zekere kans dat
deze wetenschap tot luwing van den opstand medewerken zal.

1
2
a
3

Resp. A.J. en J.F. de Beaufort.
Vgl. in dit verband hier p. 159 vlg.
Dit fragment vanaf ‘De benoeming ....’ door Heldring in het origineel geschrapt.
De staking van de havenarbeiders in Amsterdam en Rotterdam (14 februari-19 april 1920).
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Uit hetgeen Ruys mij mededeelde, bleek dat de Regeering maatregelen genomen
heeft, om drie lichtingen der tweede divisie (Gelderland, Overijssel, Drenthe en
Groningen) spoedig aan de grens onder de wapenen te hebben, zoo noodig gevolgd
door evenveel lichtingen der derde divisie (Brabant en Limburg). Amsterdam, de
meest anarchistische der twee groote steden, krijgt het militair dat noodig geacht
wordt, maar hoewel er niet aan de goede bedoelingen van Ruys en het legerbestuur
te twijfelen valt, heb ik niet een rotsvast vertrouwen in de mogelijkheid van het
gelijktijdig keeren van den binnenlandschen en buitenlandschen rustverstoorder
verkregen. De officieren zijn vol vertrouwen en zelfs veel te branie, doch de militaire
horizon is beperkt en zij overzien waarschijnlijk niet de mogelijke ontwikkeling van
den toestand en de eischen welke daaruit voor de gewapende macht kunnen
voortvloeien. Op de troep is alleen te vertrouwen voor zoover het boerenjongens
zijn, nog niet door de stadsbevolking besmet, terwijl het met het talent en prestige
der officieren over het algemeen treurig gesteld is.
Karnebeek zeide mij, wat ik trouwens reeds van Snouck vernomen had, dat Van
IJsselstein, na overleg met hem en De Vries1 (financiën), besloten had aan Duitschland
een crediet van 20 millioen gulden ten behoeve van den aankoop van levensmiddelen
ter beschikking te stellen, dit met het oog op den naderenden hongersnood aan den
overkant onzer grenzen en vooruitloopende op het in orde komen van het groote
crediet van 200 millioen. Berlijn dient hierop te antwoorden, maar aan Troelstra is
het aanbod bekend. Natuurlijk kan de Nederlandsche Regeering niet direct met de
oproerlingen spreken. Ik verklaarde mij over het aanbod verheugd, doch ried spoedige
publicatie aan, opdat het publiek in Nederland en Duitschland zou weten, dat
Nederland, in strijd met de krantenberichten, bereid was voedingsmiddelen te leveren
en de levering door crediet te vergemakkelijken, doch slechts door tusschenkomst
der Duitsche regeering. Tegen deze publicatie had hij bedenking, welke ik niet goed
begrijp. Karnebeek meende overigens, dat het gevaar van een inval van hongerige
en plunderende massa's uit Duitschland niet groot was. Naar mijn meening hangt het
voorloopig af van het stand houden of den val van Wezel, thans door de Rooden
belegerd. Het roode leger schijnt een bende te zijn, doch als de strijd lang genoeg
duurt, zal er wel organisatie in komen.

1

Mr. dr. Simon de Vries Czn.
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Karnebeek vond overigens den politieken toestand te Berlijn een janboel en het
Kabinet-Bauer onbekwaam. Hij betreurde het voor Duitschland, en beweerde dat
zelfs de Engelschen het hierin met hem eens zijn, dat de Hohenzollerns er verjaagd
waren. Elk land heeft volgens hem een monarch noodig, die boven de aspiraties der
partijen staat en een tegenwicht tegen separatistische en ontbindende neigingen vormt.
Hij hoopt dan ook, dat Duitschland ten slotte tot de constitutioneele monarchie zal
komen. Ik zeide hem dat wanneer de Duitscher eenmaal voor dien regeeringsvorm
rijp is, hij ook een republiek kan verdragen. Zijn spijt over den val van de
Hohenzollerns kan ik niet deelen. Zij hebben het er naar gemaakt. Dat overigens de
constitutioneele monarchie in het algemeen, gegeven de onvolmaaktheid van den
mensch, een regeeringsvorm is, goed genoeg om niet voor den republikeinschen te
verruilen zoolang deze geen bepaalde verbetering of ontspanning brengt, geef ik
gaarne Van Karnebeek toe. Snouck vertelde mij, dat Zimmerman, burgemeester van
Rotterdam, en Everwijn beiden in onderhandeling over een benoeming tot gezant in
Argentinië geweest zijn. Men heeft speciaal voor Zimmerman van dien post, tot
dusverre een consulaat-generaal, een gezantschapspost gemaakt, doch daar de
onderhandelingen afgesprongen zijn, zit men thans met den open post, die nu tijdelijk
weer door een consul bekleed zal worden. De benoemingen door Karnebeek zijn niet
allen even gelukkig, de onbeduidende Rengers te Konstantinopel, de dwaze Hendrik
Muller te Bucarest, de belachelijke Advocaat te Belgrado, zijn niet op hun plaats,
maar hij moet roeien met de slechte riemen welke hij heeft, en men mag tevreden
zijn, dat hij de reorganisatie van zijn departement krachtig ter hand genomen heeft.
Patijn als secretaris-generaal, Beelaerts1 voor de politieke afdeeling en Snouck voor
de economie zijn groote verbeteringen. De opvolging van Cremer, die in het voorjaar
voorgoed naar huis schijnt te komen, zal Karnebeek weer voor een probleem zetten.
Onlangs wist men aan Buitenlandsche Zaken slechts S.P. van Eeghen daarvoor te
noemen, die naar mijn meening als gezant ongeschikt is en bovendien niet zal willen.

1

Jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland.
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30 Maart 1920.
In November vroeg Karnebeek mij, tegelijk met Prof. Van Eysinga de Regeering te
vertegenwoordigen in de commissie welke te Parijs de internationalisatie der rivieren
zal uitwerken en dus ook het nieuwe statuut voor den Rijn zal vaststellen. Ik bedankte,
daar ik eindelooze besprekingen voorzag en ik mij niet zoo lang uit mijn zaken en
mijn gezin kan verwijderen en mijn gezondheid bovendien in dien tijd nog te
wenschen overliet. Kröller werd toen benoemd.1 Onlangs sprak ik deze, die zich
hevig beklaagde over het koopje dat ik hem door mijn bedanken bezorgd had. De
Polen, Roemenen, Tsjechen en dergelijke zijn onuitputtelijk in hun argumenten,
welke voornamelijk tegen het denkbeeld der internationalisatie ingaan en uitgebreide
nationale bevoegdheden op de rivieren beoogen. De Rijn is nog niet aan de orde,
doch onze gedelegeerden hebben den indruk, dat men niet ongeneigd is rekening te
houden met onze wenschen, die in de eerste plaats naar de zekerheid van het behoud
van den Rijn als waterweg uitgaan, terwijl Frankrijk, dat zich in het toezicht een
overwegenden invloed heeft verzekerd (bij het verdrag van Versailles), meer bedacht
is op de exploitatie van den Rijn ten eigen bate, o.a. voor kanalen en electrische
drijfkracht. Gisteren vertelde Ter Meulen mij, dat Sir William Goode en Dr. Taylor2
hier de vorige week geweest zijn om het medegaan van Nederland te verkrijgen in
het verleenen van een crediet ten behoeve van levensmiddelen voor Oostenrijk,
Hongarije (?), Tsjecho-Slowakije en Polen Amerika doet voor $55 millioen mede,
Engeland voor £ 10 millioen.3 Dit is een plan waarover Vissering mij eenige dagen
geleden gesproken heeft, maar waarbij toen alleen van Oostenrijk sprake was. Het
gaat buiten den Volkenbond om. Indien de Entente eerst onze crediet- en
kolenovereenkomst met Duitschland goedkeurt, zie ik niet in waarom Nederland
zich zou onthouden. Zijn deelneming zou in verhouding tot zijn financieele
draagkracht moeten zijn.

1
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Kröller was lange tijd Nederlands rijnvaartcommissaris, had als zodanig groot gezag en deed
heel goed werk als zodanig, o.a. voor het Belgisch-Frans-Nederlandse verdrag van 3 april
1939 dat een einde maakte aan vele haven- en Rijnvaartkwesties. Hierin stak voor hem wel
een groot stuk rehabilitatie na de zakelijke tegenslagen van rond 1924.
Dr. Lorenzo Taylor.
Vgl. Notulen Raad van Bijstand, 20 maart 1920. Van Nederland werd 5 miljoen dollar
verwacht.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

357
Vissering wilde indertijd Nederland de leiding bezorgen; dit leek mij gevaarlijk,
want het zou de aanslagen op onze beurs vermoedelijk op bedenkelijke wijze
vermeerderen. De kwestie is, hoe zal men zich ervan verzekeren, dat de
levensmiddelen bij hen terecht komen die ze behoeven, en niet bij Schieber1? Van
Vissering's ruilinstituut2 hoor ik, sinds ik bedankt heb in de commissie van
voorbereiding te zitten, niet veel meer, slechts liet Vissering zich onlangs ontvallen,
dat men nu tot de ontdekking gekomen is, dat het niet zonder dwang kan werken.
Dat heb ik steeds voorzien, en het is een van mijn voornaamste bezwaren geweest.
Wij moeten geen nieuwe instelling hebben welke onze uitvoer controleert en de
macht bij enkele individuen legt, zooals bij de Nederlandsche Overzee
Trustmaatschappij het geval was.

1 April 1920.
De buitengewoon hooge bedragen welke Commissarissen als tantième bij de
‘Nederland’ toucheeren, zijn voor Op ten Noort eenige malen aanleiding geweest
een limiteering ervan voor te stellen. Dit geschiedde reeds in November of December
jl. Het voorstel werd toen door de oppositie van Van Aalst en Treub op de lange baan
geschoven, doch bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, waar
de directie het initiatief nam door zelf een verlaging van het directie-tantième voor
te stellen, werd een vermindering van het tantième van commissarissen van 10 op
5% aangenomen. Daarop bracht Op ten Noort het denkbeeld opnieuw bij de
‘Nederland’ ter sprake, doch stuitte daarbij op heftigen tegenstand van Van Aalst,
die zeide, dat hij wegens zijn gemoedstoestand - hij had juist zijn tweeden zoon aan
de griep verloren - niet op het schriftelijk voorstel der directie Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij had kunnen antwoorden en niet ter
vergadering had kunnen komen waarin het werd aangenomen. Hij verklaarde er tegen
te zijn, dat het winstaandeel van commissarissen en directeuren ten bate van
aandeelhouders verminderd werd, doch hij zou er niets tegen hebben

1
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Oorspr. bouwspeculanten (op prolongatie-basis); sinds eerste wereldoorlog ook personen,
die zonder zich om de econ. wetgeving te bekommeren hun zaken behartigen, tot schade van
het algemeen belang; (zwartehandelaren dus). Vgl. Der Grosse Brockhaus, dl. X, p. 357.
Bedoeld is Visserings voorstel om te komen tot een internationale valutaclearing. Mededeling
Ned. Bank, A'dam.
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als de werknemers der maatschappij er door gebaat werden. Iedereen wist hoe gul
hij zelf was, zoodat men niet moest denken, dat het hem om het geld te doen was;
hij kon zich niet vereenigen met de gedachte, dat zulke kapitalisten, als de
aandeelhouders zijn, hun aandeel vergroot zouden zien. Op deze wijze doorslaande,
uitte hij de weinig kies bedoelde opmerking, dat de directie Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij tegenover de vermindering van haar tantièmes haar salaris
verdubbeld had gezien. Ik antwoordde hem niet, misschien ten onrechte, want ik was
even te voren te zeer begaan geweest met zijn smart, welke hem zichtbaar
overheerschte. Zijn zoon, 25/26 jaar, was een levendige jongen en ontviel hem terwijl
hij zelf met hevige koorts te bed lag en de toestand van zijn vrouw als gewoonlijk
uiterst precair was. Wat men van Van Aalst ook denken moge, hij is een liefhebbend
vader en echtgenoot, dit verlies is voor hem een zware slag. Ik kan hem echter in de
tantièmekwestie onmogelijk zonder tegenspraak laten, te minder nu hij het goed
geacht heeft een verkeerden indruk omtrent de houding der Directie van den
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te verwekken. Door de
vermindering van het tantième van elke directeur van 4% op 3% derft deze bij een
dividend van 20% meer dan ƒ 50.000, -, terwijl hij aan salaris ƒ 10.000, - vooruitgaat.
Mijn oude vriend Jonckheer1 heeft eindelijk zijn ontslag als directeur der
Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ ingediend. Hij is sedert lang niet geheel
toerekenbaar en deed de laatste jaren de onverantwoordelijkste dingen, die het leven
van zijn collega's Oderwald en Tegelberg zeer moeilijk maakten. Zij hebben ten
slotte geweigerd met hem te blijven samenwerken, doch het is niet gelukt hem aan
zijn verstand te brengen, dat hij ongeschikt voor verdere bekleeding der betrekking
geworden was. Zijn ontslagneming is dan feitelijk ook gedwongen. Men zal hem nu
evenwel ter benoeming tot Commissaris voordragen. Na zijn langdurig verblijf in
Zwitserland heet hij hersteld, en onder die omstandigheden zou het buitengewoon
hard zijn hem te passeeren, ofschoon zijn benoeming aan het Commissariaat der
‘Nederland’ niet de noodige eer aandoet.
De oprichting der Vereenigde Stoomvaart Maatschappij2 zal nu wel verwezenlijkt
worden. Het laatste geschilpunt, dat zich ten slotte als bij verrassing voordeed, nl.
de eisch der firma's Van Nievelt,

1
2

J.B.A. Jonckheer.
De naam zou worden Vereenigde Ned. Scheepvaartmij.
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Goudriaan & Co. en Van Ommeren, dat de Europeesche lijnen buiten de overeenkomst
zouden blijven, een eisch waartegen de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij opkwam, is door ons toegeven weggenomen. Wij achten
het van meer belang, dat een duurzame band tusschen de groote Nederlandsche
reederijen tot stand komt dan dat de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij op dit, voor haar weliswaar belangrijke, punt bevredigd
zou worden. Vooral op mijn aandringen komt in de statuten een grootere
decentralisatie tot uitdrukking dan in den eersten opzet het geval was. De directies
der te openen lijnen, Oost-Azië - Australië - West-Afrika - Britsch-Indië, behouden
een groote mate van zelfstandigheid, en alle centralisatie in Den Haag, welke
onpractisch zou zijn, zal worden vermeden. Ik denk dat Den Haag, waar de zetel
gevestigd zal worden, zich zal onledig houden met de centrale financieele
administratie, de assurantie, groote technische problemen, de bestelling van schepen
en de algemeene vrachtpolitiek tegenover het buitenland. Nu Van Walree voor de
Twentsche Bank gewonnen is, zal Van der Houven van Oordt1 uitgenoodigd worden
als Voorzitter van den Raad van Bestuur op te treden.2

4 April 1920.
John3 is dezer dagen uit de Vereenigde Staten en Mexico teruggekomen, vergezeld
van Waller.4 Tezamen hebben zij voor de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij de positie der olieproduceerende ondernemingen in
laatstgenoemd land onderzocht. De opdracht is goed uitgevoerd, doch het resultaat
hunner bevindingen is niet zeer hoopvol wat betreft de te verwachten hoeveelheden
van die brandstof, welke voor de wereldvloot van enorme beteekenis is, nu kolen
zoo buitengewoon schaars en duur zijn. Het brandstoffenprobleem bedreigt Europa
nog erger dan de honger. Eén ding is te hopen, dat Spartacus in het Roerdistrict niet
de kolenmijnen vernielt, zooals de Duitsche militaire onverlaten het in
Noord-Frankrijk deden.

1
2
3
4

J.B. van der Houven van Oordt.
Vgl. voor het vervolg hier p. 365.
Johann Gottlieb, genaamd John, een jongere broer van Heldring.
Vermoedelijk Arnoud Waller, aanvankelijk marine-officier; 1903 directeur Vriesseveen te
Amsterdam; 1907 id. Amsterdamsche Superfosfaatfabriek; 1918 tevens id. Ver. Chemische
Fabrieken; of ir. Jacob Marinus Waller (geb. 1884); oud-ing. bij de petroleum-exploitatie.
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Balt1, die, na eenige maanden in Amerika te hebben doorgebracht, zich door Carel
Heldring2 had laten overhalen proefsgewijze in dienst der Curaçaosche
Handel-Maatschappij te treden en voor haar van New York uit een reis naar San
Domingo en Cuba ondernam, heeft, daar zijnde, van de verdere volvoering van het
plan afgezien en reist nu met Alex de Beaufort (zoon van W.H. en medicus) in de
landen om de Caraïbische Zee. Deze uiterst begaafde, maar energielooze jongen is
dus tot mijn groot leedwezen weer zonder bestemming. Was hij daarmede maar
gelukkig, dan legde ik er mij gemakkelijk bij neer, doch hij is zelf on bevredigd over
het gebrek aan een levensdoel.
Der Kinderen deelde mij mede, dat Jan Veth voor zijn buitengewoon
hoogleraarschap3 wil bedanken, daar het daaraan verbonden werk hem te veel tijd
kost. De cursus van Veth is geen onverdeeld succes, omdat Veth niet van het hooge
standpunt van den intellectueel onder de kunstenaars afstapt en de academie-leerlingen
dus niet weet te pakken.4 Het onweer dreigde reeds eenigen tijd, en bij mij staat vast
dat getracht moet worden Veth te behouden, waarschijnlijk door voor zijn lessen ook
toehoorders buiten de Academie te trekken en er dus een soort van aula-voordrachten5
van te maken. De Academie leeft en beteekent voor het publiek te weinig, en het
vertrek van Jan Veth, die een naar buiten sprekende figuur is, na zoo korten proeftijd
(2 jaar) zou haar schaden. Ook de bereiking van Der Kinderen's ideaal, het
octrooieeren der Academie als inrichting van hooger kunstonderwijs, wat zij slechts
in naam is en door het ontbreken van eenigen graad of diploma in werkelijkheid niet
is, zou daardoor verder bemoeilijkt worden.

1
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3
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5

Balt Heldring, de jongste broer van Heldring.
Johannes Carel Hendrik Heldring.
Aan de Rijks Academie van Beeldende Kunst.
Veth, die de geschiedenis en het wezen der portretkunst doceerde, kon door zijn aard niet
anders dan ieder college een afgerond, schriftelijk geredigeerd geheel doen zijn; bij de
leerlingen vond hij niet de belangstelling of het begrip dat hij verwacht had. Vgl. Huizinga,
Jan Veth, in V.W. dl. VI, p. 468, 469.
Aula-voordrachten werden aan de universiteit van Amsterdam sinds 1891-1892 gegeven in
een streven naar verbreiding van de werkkring der universiteit, naar het voorbeeld der Engelse
University Extansion. Het waren wetenschappelijk verantwoorde voordrachten voor een
breed publiek. Na een onderbreking van 1902-1911 werden zij in 1929 opnieuw beëindigd,
omdat andere verenigingen en genootschappen (o.a. de volksuniversiteit) naar de mening
der universiteit voldoende in de behoefte aan wetenschappelijke voordrachten voorzagen.
Vgl. de Vries, Ontsloten poorten, p. 53.
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8 April 1920.
Jan Veth eergisteren gesproken. Ik zei hem, zijn beweegredenen te eerbiedigen, voor
zoover zij zijn gebrek aan tijd betreffen, doch vroeg hem mij te zeggen of niet ook
een element van onbevredigdheid over de verkregen resultaten hem dreef.1 Hij gaf
dit toe en was niet ongeneigd nogmaals een proeftijd van twee jaren door te maken,
indien er middelen gevonden werden om het gehoor grooter te doen zijn, dus een
publiek te trekken zooals de aulavoordrachten bijwoont.2 Hij betwijfelde echter of
Der Kinderen daartoe te vinden zou zijn. Hij is een oud vriend van dezen, dien hij
als persoon en kunstenaar hoogacht en wien hij een groote visie toeschrijft, doch een
gering uitvoeringsvermogen. Het laatste is niet geheel onjuist: ware Der Kinderen,
behalve de geniale strijder voor de belangen der Academie, de groote organisator,
hoeveel verder zoude zij dan thans niet zijn.
Gisteren onderhield ik mij opnieuw met Der Kinderen over het onderwerp. Hij
wierp het denkbeeld niet van zich af, doch wilde de consequenties van de richting
welke ik ten aanzien van Veth voorstond, nog eens overleggen alvorens te decideeren.
Het spreekt vanzelf, dat andere hoogleeraren en lectoren, voor zoover hun cursussen
niet van een practicum (teekenen) vergezeld zijn, gelijke ambities en rechten zullen
doen gelden, en het is begrijpelijk dat Der Kinderen moet overwegen of de erkenning
daarvan het onderwijs aan de Academieleerlingen niet zou schaden.
Ik hoor van Ter Meulen dat Amerika blijk geeft uit het plan van een gezamenlijke
credietverleening aan Oostenrijk c.s. te willen terugkrabbelen en dat in verband
daarmede Karnebeek de uitnoodiging tot een conferentie in Parijs, waarheen Ter
Meulen, Patijn en Snouck Hurgronje afgevaardigd zouden worden.a
Ter beurze wordt verteld, dat Foudraine, de inspecteur van den Koninklijke
Hollandsche Lloyd, op de a.s. aandeelhoudersvergadering ter benoeming tot directeur
zal worden voorgedragen. Indien dit bericht juist is, wordt aan de directie althans
een man toegevoegd

Vgl. Huizinga, Jan Veth, V.W. dl. VI, p. 469. Een element was ook dat het Veth aan tijd en
lust ontbrak de maandelijkse vergadering der hoogleraren te bezoeken, waardoor hij buiten
het intiemer verband der academie bleef.
2 Veth zette zijn werk als buitengewoon hoogleraar voort tot 1 oktober 1924. Huizinga, Jan
Veth, V.W. dl. VI, p. 474.
a Deze zinsnede is door Heldring zonder slot gelaten.
1
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die weet wat hij wil en over een groote technische bekwaamheid beschikt. Of hij de
man is om verkwisting tegen te gaan, kan ik niet beoordeelen.

11 April 1920.
De staking1 duurt reeds 2 maanden en kan maar niet tot een einde komen, ofschoon
9/10 der stakers zonder twijfel op de voorwaarden der werkgevers aan den arbeid
zouden willen gaan. De besturen der Federatie2 (anarchistisch) en van den Centralen
Bond3 (socialistisch) houden vol, en de vanwege het eerste uitgeoefende terreur op
werkwilligen en hun gezinnen is voldoende om dezen passief te doen zijn. Intusschen
bekomen de werkgevers zooveel werkkrachten uit de Zuiderzee-havens (Rotterdam
uit het Zuiden des lands) als zij behoeven, die zij in het afgezette havengebied
inkwartieren, en er wordt door deze ‘onderkruipers’ oneindig beter gewerkt dan door
de gewone, door den geest des tijds en bedorven groote stadslucht aangetaste
havenarbeiders, terwijl diefstal aan de goederen niet voorkomt. Slechts stokers en
tremmers zijn moeilijk te bekomen, geen wonder: het is het ellendigste beroep in
ons bedrijf, en alleen om dat te omzeilen zou de reeder tot het stoken van olie, waarbij
tremmers geheel gemist kunnen worden en het aantal stokers op enkelen teruggebracht
kan worden, of tot motorbooten moeten overgaan indien er slechts genoeg olie
geproduceerd werd.
Het einde der staking wordt, behalve door de terreur, door een door de
vakvereenigingen in het leven geroepen internationale complicatie vertraagd. De
Engelsche Union heeft op hun verzoek den boycot voor Nederlandsche schepen in
Engelsche havens uitgesproken en toegepast, en in Argentinië is hetzelfde geschied.
De Engelschen hebben er een eisch aan de Nederlandsche reeders aan toegevoegd,
nl. dien van betaling der Engelsche gages aan de zeelieden, een eisch waaraan wij
niet anders dan in den uitersten nood mogen toegeven, want waar zouden wij heengaan
indien de loonen niet meer door den levensstandaard van het eigen land bepaald
werden, daargelaten dat het loon in vele gevallen niet door het bedrag der gages

1
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De staking der havenarbeiders in Amsterdam en Rotterdam (14 februari-29 april 1920).
De Ned. Federatie van Transportarbeiders.
De Centrale Bond van Transportarbeiders (waarvan J. Brautigam eerste secretaris was).
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voldoende tot uitdrukking komt. Zoo zijn onze gages vergezeld van enkele rechten
der zeelieden, zooals dat op ondersteuning en verpleging bij ziekte en pensioen. Een
bezwaar van practischen aard is ook de talrijke fluctuaties van het pond, dat nu eens
ƒ 9, - dan weer bijna ƒ 11, - waard is. De Engelsche Union trekt zich daarvan niets
aan en verlangt domweg betaling van de Engelsche gages. Het is een bedenkelijk
symptoom des tijds, deze internationale onderlinge steun der vakvereeniging, zoo
vergezeld van onvoldoende economisch inzicht.
Toch is Nijgh geneigd op dit punt toe te geven, en het zou mij niet verwonderen,
dat hij iets van zijn meening tegenover Brautigam, den leider der
sociaal-democratische vakgroep, had laten doorschemeren. Gelukkig wil Hudig er
niet van weten, en ik verzet er mij ten sterkste tegen, evenals tegen Nijgh's denkbeeld,
de stakers die aan den arbeid gaan, een vergoeding voor de geleden misère te beloven.
Dat wij dit bij verrassing zouden doen wanneer eenmaal de normale toestand hersteld
was, kan ik mij begrijpen, doch hoe hij op deze wijze een in het oog der werklieden
en van ieder buitenstaander zoo goed als gewonnen strijd wil afkoopen, is mij een
raadsel.
Wel wat laat zijn de indertijd bij de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij
aangesloten reeders in Januari jl. te rade gegaan over een huldeblijk aan de inderdaad
buitengewoon verdienstelijke uitvoerende commissie van het bestuur van dit thans
zoo goed als geliquideerd zijnde lichaam. Ik had het denkbeeld bij mijn collega's
reeds een jaar eerder ter sprake gebracht, doch daar ik dan wegens mijn langdurig
verblijf te Parijs de enkele vergaderingen van het algemeen bestuur van de
Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij, welke sindsdien gehouden werden, niet
kon bijwonen, bleef ik in de overigens niet presseerende zaak inactief. De reeders
besloten de uitvoerende commissie, en in de eerste plaats haar voorzitter, Van Aalst,
over het denkbeeld een regentenstuk van haar door Jan Veth te laten maken, te polsen.
Met dit polsen belastte zich Van Hasselt, die ook in den oorlog de schakel tusschen
reeders en Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij geweest was. Van Aalst toonde
zich verontwaardigd over het lange dralen van de kringen welke de Nederlandsche
Overzee Trustmaatschappij aan zich verplicht had, in de eerste plaats de bankiers,
doch nu dan de reeders eindelijk over de brug kwamen, wilde hij het aanbod niet
afwijzen. Evenwel kon Veth niet de schilder zijn, want de uitvoerende commissie
had zelve reeds het plan opgevat zich te laten vereeuwigen en was daarover met Van
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Wely in besprekingen getreden, waaruit zij, al wilde zij, zich niet kon terugtrekken.
Van Aalst stelde voor, dat de reeders dit stuk zouden overnemen en aanbieden, in
welk geval hij Van Hasselt verzocht de andere leden der commissie eveneens te
polsen. Deze had weinig met Van Wely als kunstenaar op, doch ging Op ten Noort
spreken. Deze bleek over de mededeelingen van Van Aalst eenigszins verwonderd,
daar hij in opdracht van de commissie met Jan Veth over het maken van het stuk
onderhandeld had, en ofschoon nog geen opdracht verstrekt was, kon hij zich niet
zonder meer met het aanbod van het portret, door Van Wely te maken, accoord
verklaren. Slechts indien Van Hasselt de zaak met Jan Veth in orde kon maken, wilde
hij zich bij den wensch van Van Aalst neerleggen.
Van Hasselt had daarop een onderhoud met Veth, die zich natuurlijk weinig
ingenomen met de houding der commissie toonde. Het bleek, dat Van Aalst zelf er
eerst met hem over gesproken, dus later om de een of andere reden, zeker geen
kunstkennis, met Van Wely aangebonden had. Veth zeide zijn eigen persoon te willen
uitschakelen en te willen terugtreden, te meer daar hij geen regentenstuk zou willen
maken, doch een andere conceptie - van meer levende pose - waarvan de uitvoering
evenwel zeer moeilijk zou zijn, had willen verwezenlijken. Hij waarschuwde echter
tegen den stroom van ontzetting en spot die uit de kunstwereld zou opstijgen indien
de opdracht aan Van Wely verstrekt werd.
Van Hasselt was zeer onder den indruk van de gegrondheid van deze waarschuwing
en vertelde mij bij mijn terugkomst uit Zwitserland de geschiedenis zooals zij zich
tot dusverre afgespeeld had. Wij besloten daarop een vergadering der reeders bijeen
te roepen om hun het geval voor te leggen. Men was van meening, dat men onder
die omstandigheden Van Wely's stuk niet kon overnemen èn wegens de geringe
artistieke beteekenis van het geschenk, èn wegens de repercussie die de aanbieding
ervan op het publiek, dientengevolge op de schenkers en allermeest op Van Aalst,
zou hebben. Men zag dus van dezen vorm van een huldeblijk af en besloot naar iets
anders te zoeken. Van Hasselt werd met de boodschap aan Van Aalst belast, die nu
in een moeilijk parket tegenover Van Wely kwam te zitten, doch aanvankelijk bonne
mine à mauvais jeu maakte.
Den volgenden dag bezocht ik de tentoonstelling van Van Wely's portretten bij
Kleykamp1 en stond op het punt de expositiezaal vol

1

Kunstzaal Kleykamp te Den Haag.
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afgrijzen over het aanschouwde te verlaten toen ik bij den ingang Van Aalst met Van
Wely tegenkwam. ‘Daar heb je hem,’ riep Van Aalst uit, waaruit mij bleek, dat hij
mij achter de oppositie tegen zijn wenschen zocht. Door het gelijktijdige binnentreden
van Mevrouw Kleykamp1 kwam het niet tot een gesprek, doch 's middags aan het
Ministerie van Buitenlandsche Zaken, waar ik Van Aalst weer ontmoette, verzekerde
hij mij, dat er een schandaal zou ontstaan wanneer het bekend werd, dat Van Wely
aldus behandeld was geworden. Het zou mij voor Van Aalst spijten, hij wordt de
risée van het geval. Later heeft hij zich tegenover Van Hasselt op een brief van
Bredius beroepen, die daarin Van Wely met Rembrandt vergelijkt. Soort zoekt soort.
Zoo staat de zaak heden, de ontknooping komt (wellicht) na Van Wely's terugkeer
uit Rome, waar hij den Paus2 schildert. Intusschen ware het gewenscht het over een
ander huldeblijk eens te worden, al zijn de spontaniteit en de aardigheid er van af.
Ik denk over een fonds ten bate van den vrede, door de leden der uitvoerende
commissie te beheeren. Nierstrasz, die Van Aalst honing om den mond smeert, is
echter, geloof ik, weer aan een herleving van Van Wely doende. Het is een
onverkwikkelijke geschiedenis.

11 Mei 1920.
De Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij is eindelijk den 30sten April
tot stand gekomen.3 De beurs heeft er een haussefactor in gezien. In werkelijkheid
zal de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij niets kunnen doen om
de aanstaande daling der vrachten tegen te houden, en het zou niet gewenscht zijn,
want aan weinig zaken dient in het algemeen belang spoediger einde te komen dan
aan het zwaar drukkende vrachtenpeil.4
Ook de langdurige staking van zeelieden en havenarbeiders is ten slotte door de
werknemers of liever door hun besturen opgegeven en
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Sibilla Maria Antonia Ermina Kleykamp-Haagen Smit.
Paus Benedictus XV (1854-1922); in 1914 tot paus gekozen.
De deelnemende rederijen waren de Stoomv. Mij. ‘Nederland’, K.N.S.M., Java-China-Japan
Lijn, K.P.M., Holland-Amerika Lijn, R'damsche Lloyd, Stoomv. Mij. ‘De Maas’ en Van
Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomv. Mij. Kapitaal ƒ 200 miljoen. Vgl. Brugmans, Tachtig
jaren, p. 48 en Leeman, 120 jaar zeevaart, p. 180; Het Begin, in V.N.S.-Nieuws van 15 april
1960.
Nog enige details over de V.N.S. hier op p. 372.
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voor hen verloren verklaard.1 Bij de arbeiders zelven was de neiging tot hervatting
van het werk reeds lang bestaande, maar de besturen, hoewel onderling sterk verdeeld,
vochten lang voor eenige concessie, daarin door de Engelschen geholpen, echter
tevergeefs. De schaduwzijde der volledige overwinning is de onmogelijkheid thans
een collectief contract met de arbeidersorganisaties te sluiten. Alleen de Christelijke
groepen zijn daartoe bereid, doch zij vormen een kleine minderheid.
Ik acht onze overwinning van groote beteekenis voor het geheele land, hoop slechts
dat zij niet tot reactie zal leiden.
In de wereld ziet het er over het algemeen niet bemoedigend uit. In Duitschland
zijn de Kapp-Putsch2 en de daarop gevolgde roode woelingen in Westfalen en Rijnland
achter den rug, maar ik ben niet zeker, dat de rechtsche elementen niet weldra opnieuw
zullen beginnen. Teekenend was het hoe Amsinck, een Hamburgsche reeder, met
wien ik onlangs over de vaart op Afrika, welke ons (de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij) wegens ons samengaan met de ‘Vereenigde’ toegewezen
is, er zich over uitliet. Hij betreurde het optreden van Kapp en de zijnen, niet wegens
de daad maar omdat het onvoorbereid kwam. ‘In breede kringen wist men er niets
van,’ alsof die breede kringen, dat zijn de Hamburgsche kooplui, de industrieelen en
de agrariërs, zeker een beter voorbereide omwenteling van rechts met hun sympathie,
zoo niet met de daad, gesteund zouden hebben en nog zouden steunen. De minachting
in die kringen voor de tegenwoordige regeering is groot, de ongelukkige heeft dan
ook in het geheel geen macht. De verkiezingen (in deze maand te houden) voor de
Nationale vergadering zullen wellicht verandering in den politieken toestand brengen.
Vallen zij naar rechts uit, dan zal er allicht een krachtige regeering komen, die ook
wat meer poids tegenover de Entente kan laten gelden, al zal zij door de Franschen
met de grootste achterdocht begroet worden, niet zonder reden, want Frankrijk is
tegenwoordig in Duitschland diep gehaat, dank zij zijn politiek van kwellingen en
zijn zwarte soldaten3 in de bezette gebieden, en de Duitsche burgerlijke partijen, die
au
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Vgl. Jaren van strijd, p. 98-101; Van Dorp, Loonactie, p. 322.
De in maart 1920 door de rechtse dr. W. Kapp (1868-1922) georganiseerde greep naar de
macht; het lukte zijn aanhangers de regeringsgebouwen in Berlijn te overmeesteren. Een
algemene arbeidersstaking noodzaakte Kapp echter de wijk te nemen.
Afrikaanse negers.
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fond onverbeterlijke militairisten zijn en geen politieke hersens bezitten, zouden, als
ze niet machteloos waren, niets liever willen dan Frankrijk weer te lijf gaan. De
Fransche houding is dom maar menschelijk, zoo begrijpelijk na de beestachtige
wreedheid waarmede de Duitschers, zoolang zij sterk waren, en zelfs gedurende hun
terugtocht uit Frankrijk, in dat land huisgehouden hebben.
Mijn voornaamste hoop is op de voeding der massa gevestigd: gelukt het, den
Duitschen arbeider in dit uiterst critieke jaar te voeden, dan zal er regelmatig en rustig
gewerkt worden en Duitschland komt er dan bovenop, indien ook de
schadeloosstelling aan Frankrijk te betalen en niet langer in het vage gelaten wordt.
Het ziet er naar uit (en in Den Haag zegt men, dat men op dit punt veel verder
gevorderd is dan de buitenwacht weet) dat het spoedig zal komen tot de vaststelling
van een bedrag, al zullen de £ 2000 millioen van Keynes1 wel overschreden worden.
Het is voor Frankrijk broodnoodig, dat men daar tot het inzicht komt, dat men
alleen dan van Duitschland belangrijke schadevergoeding verwachten kan, indien
het bedrag ervan vastgesteld wordt en de Duitschers niet langer in den energie
doodenden toestand gelaten worden, te weten dat de vrucht van allen arbeid hun
ontnomen zal worden. Dit is eigenlijk wat de Franschen willen, immers zij vreezen
een economische en een daaraan gepaard gaande militaire herleving van Duitschland,
dat hen weer te lijf zal gaan, maar indien zij - zooals zij doen - tevens in het financieele
moeras blijven zitten, hopelooze tekorten op hun budgetten te boven hebben te komen,
zich beklagen dat niemand hun crediet verleent, dan hebben zij een groot deel der
schuld aan zich te wijten. Bij Poincaré komt die verkeerde gedachtengang goed tot
uiting: ofschoon hij voorzitter der Commission des Réparations is, geneert hij zich
niet in zijn 14-daagsche bijdragen aan de Revue des Deux Mondes zijn hardvochtige
meeningen ten beste te geven. Het is te hopen, dat de practische en coulante
opvattingen der Engelschen ten slotte den doorslag zullen geven, doch op Lloyd
George is nooit eenige staat te maken. Neemt

1

Keynes kwam na een zorgvuldig onderzoek tot de conclusie dat het totaalbedrag der
‘legitimate claims’ van alle bondgenoten tegenover Duitsland op £ 2.120 miljoen mocht
worden gesteld, in ieder geval lag tussen £ 1.600 en £ 3.000 miljoen. De bondgenoten zouden
bij hun nadering van de zaak tot £ 8.000 miljoen komen. Keynes zou het juist geacht hebben
het bedrag op £ 2.000 miljoen af te ronden. Vgl. Keynes, Consequences, p. 124.
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men ten slotte nog in aanmerking, dat de Duitschers door den oorlog weinig geleerd
hebben, onbetrouwbaar en politieke ezels blijven, dan is er nog weinig grond voor
optimisme in West-Europa.
Door het aan Turkije voorgelegde vredesverdrag wordt in het Oosten verder onheil
gesticht; het ergste daarin is de afstand - zij het ook eenigszins bemanteld door
Turksche souvereiniteit gedurende de eerstvolgende 5 jaar - van Smyrna en de
definitieve overgave van Thracië, incluis Adrianopel, aan Griekenland.1 Ik heb die
landen tusschen 1900 en 1910 veel bereisd en acht de Grieken niet in staat een
niet-Grieksch gebied tot welvaart te brengen. Sedert heeft het antagonisme tusschen
Turken en Grieken zich zeer verscherpt, zoodat de Turken, wier hoofdmacht in
Klein-Azië zal gevestigd zijn, hun vijanden in het half Turksche Smyrna en het geheel
Turksche achterland niet met rust zullen laten. Thracië is slechts overwegend Grieksch
in de kustplaatsen, Turksch en Bulgaarsch in het binnenland, Adrianopel is een heilige
plaats, economisch behoort het bij Bulgarije, strategisch ligt het geheel aan een
Bulgaarschen inval bloot Ik begrijp niet, dat Venizelos deze aantastbare en moeilijk
behoudbare uitbreiding van gebied heeft kunnen begeeren, waarmede zoowel Turkije
als Bulgarije van den beginne af tot verzet geprikkeld zullen zijn. De Bulgaren zijn
kalme boeren, die na al hun oorlogen der laatste jaren rustig aan het werk getogen
zijn. Zij zullen dus een gunstige gelegenheid afwachten om de Grieken, die zij
‘militairement’ ver overtreffen, Thracië te ontnemen, doch de Turken onder Mustapha
Kemal2 en Enver3 zullen er zich geen oogenblik bij neerleggen en het niet bevestigde
bericht dat de Sultan afstand zal doen, indien dit vredesverdrag niet gewijzigd wordt,
acht ik niet onwaarschijnlijk.4 Lloyd George is misschien op het laatste oogenblik
nog tot andere gedachten te brengen.
De Duitsch-Nederlandsche crediet-overeenkomst is eindelijk ge-

1

2
3
4

Vrede van Sèvres. In de zomer van 1922 verdreef Kemal Pasja de Grieken uit Klein-Azië.
Bij het verdrag van Lausanne (1923) zag Griekenland ten slotte van alle rechten in Klein-Azië
af. Adrianopol is met geheel Oost-Thracië teruggegeven bij dezelfde vrede.
Op dit moment opperbevelhebber van het Turkse leger.
Enver Pasja; Turks generaal.
Op 20 januari 1921 werd de republiek gevestigd; 1 november 1922 proclameerde Kemal
Pasja het einde van het sultanaat.
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teekend.1 Daar de internationale credietverleening (plan-Vissering) steeds
twijfelachtiger wordt, kan ik de hulp door Nederland aan Duitschland verschaft,
slechts toejuichen, doch overigens bezit ik over de verdiensten van deze overeenkomst
geen helder oordeel, daarvoor heeft zich te veel tijdens mijn afwezigheid in het
buitenland (December-Januari) afgespeeld. Niet zonder reden wordt er bedenking
geuit tegen de omstandigheid, dat de beide niet-ambtelijke onderhandelaars groote
belanghebbenden - Van Aalst en Van Vlissingen - waren.2 De eerste zeide mij dezer
dagen dat hem ter oore gekomen was, dat namens de Regeering (buiten ons allen
van den Raad van Bijstand om) bedongen was, dat Duitschland eveneens opkomt
voor de 28 millioen Argentijnsche effecten die het aan de Rotterdamsche
Bankvereeniging als onderpand verstrekt had en welke tengevolge van het besluit
der Argentijnsche autoriteiten gebruik te maken van het recht in Marken terug te
betalen, vrijwel waardeloos geworden waren. Verder beweerde hij, dat de Steenkolen
Handelsvereeniging ƒ 1,50 per ton aan de Duitsche kolen verdient, een winst waarop
zeker wel aanmerking diende gemaakt te worden. Zeker is het, dat Van Vlissingen
met groote handigheid het algemeen belang met dat van zijn onderneming weet te
vereenigen. Aan de instemming der Franschen, welke hij van Waller3 te Parijs heeft
verkregen, heeft hij een contract op den Rijn voor kolen welke de Duitschers aan de
Franschen te leveren hebben, verbonden, hetwelk het geheele vervoer daarvan aan
een combinatie van de Steenkolenhandelsvereeniging en Van Driel4 opdraagt.
Het ziet er naar uit alsof deze credietovereenkomst inderdaad door allerlei
particuliere belangen omgeven is, niet te vergeten de Erke-

1
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De Ned. regering opende ten behoeve van Duitsland een crediet van ten hoogste ƒ 200 miljoen
gedurende 10 jaar à 6%, waarvan ƒ 60 miljoen was bestemd voor de aankoop van
levensmiddelen van Nederlandse of Indische oorsprong en ƒ 140 miljoen voor de aankoop
van grondstoffen, speciaal ten bate van de Duitse exportindustrie. Het crediet werd
gefinancierd door de uitgifte van schatkistpapier. Vgl. Keesing, Ontwikkeling, p. 45 en Metz,
Kredite, p. 78. Karakteristiek was dat het crediet ‘revolving’ was. Vgl. p. 345.
Als president der Ned. Handel-Mij. en directeur der Steenkolen-Handelsvereniging.
Dr. F.G. Waller.
N.V.W. van Driel's Stoomboot & Transportondernemingen te Rotterdam.
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lenz-concessie1, waarin Van Vlissingen en de Rotterdamsche Bankvereeniging
voorname geïnteresseerden zijn. Hiervoor is vrije uitvoer van kolen uit Duitschland
bedongen, maar op welke voorwaarden de kolen aan den Nederlandschen Staat
geleverd worden, is mij niet bekend. Deze reserve heb ik dan ook niet laten vallen
sedert ik mijn eerste oordeel over de overeenkomst aan mijn medeleden van den
Raad van Bijstand kenbaar maakte.

18 Mei 1920.
De vorige week woonde ik aan het Ministerie van Koloniën een vergadering van het
Suriname-Studie-Syndicaat2 bij, door den Gouverneur van Suriname, Staal,
bijeengeroepen en gepresideerd. Doel was van de leden het initiatief tot een groote
landbouw-onderneming in de kolonie te verkrijgen, als aansluiting op het rapport
van de Studie-Commissie Kasteleyn.3 De inleiding van den Voorzitter was lang,
geestdriftig en onzakelijk. Er bleek echter in elk geval uit, dat de Regeering bereid
is tot een aanzienlijke concessie in de door haar te bekostigen bijdrage in den aanvoer
van immigranten uit Java. Het overigens zeer goede rapport der Commissie betoogt
dat Suriname, om welvarend te zijn, meer bevolking behoeft en bepleit den aanvoer
in tien jaar tijd van 100.000 Javanen, doch geeft niet aan in welke ondernemingen
die gebruikt moeten worden. Na eenige toelichting van Heeren Kasteleyn en Kluvers
bleek thans, dat men een exploratie-onderneming, een proeftuin voor het planten van
gewassen als cassave, vethoudende palmen, thee, tabak, sisal op de hoogere gronden,
waarvoor men één millioen kapitaal noodig achtte en een groote koffie-onderneming
van 8000 acres, waarvoor 8 millioen vereischt zouden zijn, op het oog had. Het
scheen mij zeer onpractisch een exploratie-onderneming van een millioen gulden te
willen oprichten, waarvan het geld na eenige jaren opgemaakt zal zijn zonder dat
men

1
2

3

Vgl. brieven van Rosen over Erkelenz-Vertrag, in Collectie-Van Karnebeek, Archief
Buitenlandse Zaken, Den Haag.
Opgericht in 1916 op instigatie van de pasbenoemde gouverneur van Suriname, G.J. Staal.
Het beoogde na te gaan wat voor Suriname's econ. ontwikkeling kon worden gedaan, o.a.
met behulp van de in Oost-Indië verworven kennis en kapitaal; een voornamelijk particulier
initiatief. Vgl. Van Asbeck, Rapport Suriname-Studie-Syndicaat, p. 322 vlg. en 384 vlg.
Kasteleyn was voorzitter van de studiecommissie van het Syndicaat, die voorts bestond uit
B.J. Kluvers, ir. E. Snellen en L.D. Krüsemann.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

371
eenige zekerheid heeft, dat een der proefcultures zal slagen. Slagen zij niet, dan is
het geld weg, en daarmede uit. Slaagt er één of meer, dan is het zeer de vraag, of
men dan geld voor een groote onderneming bij elkaar krijgt. Suriname is nu eenmaal
zeer impopulair bij de Nederlandsche kapitalisten. Wellicht is er thans, nu de suiker
op Java zulke ‘untold millions’ aan Nederland afwerpt1, eenige kans op belangstelling,
maar over drie of vijf jaar is de situatie vermoedelijk geheel anders, veel ongunstiger.
Het voor de koffie-onderneming verlangde kapitaal van 8 millioen was veel te hoog
gesteld, nooit zou men dat bij elkaar krijgen. Ik stelde voor, dat men zich tot een
flinke koffie-onderneming van enkele duizenden acres, waarvoor 3 millioen noodig
zou zijn, bepalen zou en dat deze zich ook met proefcultures op kleine schaal zou
onledig houden. Dit plan werd aangenomen, nadat Schadd van de
Nederlandsch-Indische Handelsbank, Bonebakker van de Koloniale Bank en Dinger
van de Internationale verklaard hadden de zaak bij hun besturen te zullen verdedigen.
Robbie van Lennep van de Cultuur Mij. der Vorstenlanden hield zich afzijdig en
Abram Muller, die in den beginne als gewoonlijk niets dan afbrekende critiek had
laten hooren, zeide dat de Handel-Maatschappij niet mede zou doen, omdat zij op
het punt stond ettelijke nieuwe millioenen in haar suikerfabriek op Mariënburg te
steken, een argument waarvoor wel wat te zeggen viel. Weise2 en Van Nievelt3 uit
Rotterdam reserveerden hun houding, zij schenen liever hun eigen weg te gaan.
Ik ben voorloopig nogal ingenomen met dezen uitslag. Wordt het plan uitgevoerd,
dan krijgt Suriname een koffie-onderneming op veel grootere schaal dan daar bekend.
Ik heb eenig vertrouwen in de Liberia-koffie in dat land, mits niet op zoo kleine voet
ondernomen als thans het geval is. Van een nationaal standpunt is het noodig, dat
Nederland er zich voor interesseert, daar het anders zeker te avond of te morgen aan
Amerika gaat, hetzij door verkoop hetzij door geweld, en wij door dat verlies in de
West een slecht precedent voor de Oost scheppen. Echter moet de Regeering thans
inzien, dat zij de kolonie ook anders moet aanpakken, niet met liefdadigheid maar
met

1
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De prijs van Java-suiker was gestegen van ƒ 5,25 p. picol in juli 1918 tot ƒ 56,25 in juli 1920
(jan. 1921 ƒ 23,50).
Vermoedelijk Paul Arthur Weise (1871-1945). Meded. Centraal Bureau voor Genealogie,
Den Haag.
H.A. van Nievelt.
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gezonde economische maatregelen, in de eerste plaats door den aanleg van een goed
wegennet, een ding dat schandelijk verwaarloosd is geworden.1

22 Mei 1920.
Wij hebben onlangs het gouden jubileum van de ‘Nederland’ gevierd.2 Bij mijn, nog
oudere, maatschappij3 zijn de herdenkingen van het 50- en 60-jarig bestaan tot het
inwendige bepaald gebleven, gedeeltelijk omdat het eerste feest in een weinig
voorspoedig jaar viel en het tweede midden in den oorlog, gedeeltelijk omdat de
directie aan toespraken en recepties het land heeft, doch bij de ‘Nederland’ heeft
men ten allen tijde meer naar buiten gewerkt. Dit jubelfeest was door veel hartelijkheid
gekenmerkt, de traditioneele humane denkbeelden der directie tegenover het personeel
droegen daartoe grootelijks bij. Op ten Noort bood bij Couturier4 een diner aan de
commissarissen aan, waartoe hij den Prins5, Röell6, Commissaris van Noord-Holland,
den Burgemeester7 en de vertegenwoordigers van eenige bevriende maatschappijen
eveneens genoodigd had. Zeer zware kost en onbelangrijke speeches. De Prins
verklaarde zich bij het bedanken voor de gouden gedenkpenning welke de directie
hem aanbood, bereid tot hulp en steun, steeds wanneer een beroep op hem gedaan
werd. Lieb Vaterland, kannst ruhig sein! Na tafel klampte hij mij over St. Moritz
aan, waar we elkaar eenige jaren geleden ontmoet hadden. Het is voor hem het
paradijs op aarde, veel cancans, eten en drinken. Het beklimmen der bergen heeft
hij er maar aan gegeven.
De Vereenigde Ned. Scheepvaartmaatschappij is 30 April opgericht.8 Zij zal de
Oost-Azië lijn, Britsch-Indië lijn, Australië-lijn en Afrika-lijn exploiteeren. De
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-
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8

Vgl. Panday, Agriculture, p. 185 vlg. en Stahel, Liberia-koffiecultuur in Suriname, p. 63.
De Stoomvaart Mij. ‘Nederland’ 1870-1920.
De Kon. Ned. Stoomboot-Mij. (van 1856).
Huize Couturier, nl. Keizersgracht 674 te Amsterdam, waar eind 19de en begin 20ste eeuw
(tot 1928) officiële ontvangsten werden gegeven. Vgl. Gebhard en Van der Vet, ABC van
Amsterdam, p. 98.
Prins Hendrik.
Mr. dr. A. baron Röell.
Ir. J.W.C. Tellegen.
Reeds vermeld op p. 365.
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Maatschappij belast zich met het beheer der laatste1 en bij ons zal Valstar speciaal
de taak op zich nemen. Hij is er reeds voor naar Engeland geweest en heeft daar zeer
sterk den indruk opgedaan, dat het voor ons zeer ongeraden is met de Duitschers
samen te gaan. Zij kunnen in de eerste jaren niet in hun vroegere kolonies terugkeeren
(behalve in Zuid-West-Afrika, waar de half-Boeren-regeering behoorlijke begrippen
tegenover hen huldigt), hun factorijen en lichtermateriaal zijn geconfisqueerd en de
nationalistische, egoïstische strooming heeft in Engeland zoodanig de overhand, dat
achter elke poging van neutrale zijde, in den handel en de scheepvaart in te dringen,
de Duitschers vermoed worden. Een deel van den Engelschen handel wil zich gaarne
aan het monopolie onttrekken dat thans in Afrika door Elder Dempster2 uitgeoefend
wordt, doch voorloopig geen Duitschers. De voorstellen, ons door de Duitsche
Afrika-groep gedaan, welke in enkele samenkomsten met Arnold Amsinck en Kramer
(van den Norddeutschen Lloyd3) besproken zijn en waarvoor ik veel gevoelde, mits
zoodanig gewijzigd, dat wij niet aan hun leiband zouden loopen, moeten onder die
omstandigheden geheel van de baan. Valstar gaat naar Hamburg om Amsinck er
mededeeling van te doen. Daar zij vrij vast op een samengaan rekenden, zullen zij
wel teleurgesteld zijn. Zij hebben echter de fout begaan de waarde van hun organisatie
en ervaring te hoog voor te stellen. De Afrika-vaart kan een groot bedrijf worden,
doch vereischt veel moeilijke voorbereiding. De handel bevindt zich in betrekkelijk
weinige, voornamelijk Engelsche handen, de havens zijn er slecht, men moet er met
eigen lichters werken en het klimaat is ongezond. Wij zullen moeten zien er den
Nederlandschen handel uit te breiden, zoo mogelijk met behulp van de bestaande
belanghebbenden, zooals de Oost-Afrikaansche Handel-Maatschappij4, Jurgens5 enz.
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De Holland-Afrika Lijn (aanvankelijk Holland-Oost-Afrika Lijn geheten).
De stoomvaartrederij Elder Dempster te Liverpool, die een groot aandeel nam in de
West-Afrikavaart.
Te Bremen.
Te Rotterdam; oorspr. Oost-Afrikaansche Comp. Vgl. Mees, Man van de daad, p. 509.
Rudolphus Josephus Henricus Jurgens (geb. 1875); sinds 1897 firmant fa. Ant. Jurgens te
Oss; in het Lever-concern belast met de technische leiding; of Anton Jurgens (1867-1945).
Hier is uiteraard eerder de zaak dan een firmant bedoeld.
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11 Augustus 1920.
Voor 10 dagen ben ik uit Zwitserland teruggekeerd, waar ik den tijd grootendeels
bij vrouw en kinderen te Chésières doorbracht. Mijn rust werd slechts even door
Karnebeek gestoord, die mij per telegram vroeg of ik mij voor de financieele
conferentie te Brussel1 beschikbaar wilde stellen voor het (zoo goed als zekere) geval
dat Vissering vice-president der conferentie wordt. Ik zou dan met Treub en Ter
Meulen de Nederlandsche Regeering vertegenwoordigen. Ik moest de eervolle
uitnoodiging evenwel van de hand wijzen, daar mijn collega's Van Hasselt en Valstar
in het najaar voor geruimen tijd naar West-Indië, resp. Afrika gaan en ik dan zeer
aan kantoor gebonden zal zijn. Ik hoor dat Zimmerman, de Burgemeester van
Rotterdam, nu zal gaan. Ik vrees, dat de conferentie een zware taak zal hebben. Eenige
dagen geleden zag het er zelfs naar uit, of we weer een nieuwen oorlog zouden
beleven, doch de berichten van hedenavond doen gelooven, dat de Entente met
Rusland geen hopeloozen strijd zal aanbinden, om de dolle Polen, die overigens een
behoorlijken vrede kunnen bekomen, zoogenaamd te helpen.2 Misschien wordt het
dus eindelijk vrede in het Oosten, hoewel allicht niet in den Balkan en Klein-Azië
na het doorzetten van het domme vredesverdrag met Turkije en ook niet in den
nieuwen Balkan, waar Hongarije zich gereed maakt op Roemenië, Tsjecho-Slovakije
en Joego-Slavië los te trekken.
Wat kan een financieele conferentie - den opbouw van Europa beoogende - in dien
toestand bereiken? Eerst moet de haat luwen en het gezond verstand terugkeeren,
doch hoe kan dat zoolang de verdragen van Versailles en St. Germain hun kwaad
blijven uitrichten? Levensvatbare landen zijn binnen de door die verdragen
vastgestelde grenzen niet mogelijk.
In onze scheepvaartkringen is de strijd losgebrand. De uitdagende weigering van
Wilmink zich aan de ‘Vereenigde’ aan te sluiten, heeft de Holland-Amerika lijn,
verbonden met Goudriaan, aanleiding gegeven de concurrentie op Zuid-Amerika
(Oostkust) te beginnen. Zij zal den Koninklijken Hollandschen Lloyd veel geld en
veel lading kosten, vrees ik, doch dat is Wilmink niet genoeg. Hij kondigt thans een
dienst op Cuba en Mexico met zijn kleine passagiersschepen en

1
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De internationale financiële conferentie, in dat najaar te houden. Vgl. hier p. 382.
Vgl. Brugmans, Kantelend tijdperk, p. 324, 325.
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een 14-daagschen vrachtdienst op New York aan, beide van Amsterdam. Een lijn
van Amsterdam op New York is een oud desideratum, maar deze nieuwe lijn biedt
geen groote kans op duurzaamheid. Het lijkt mij het vechten tegen de bierkaai,
vermoedelijk in de hoop al vechtende tot de ‘Vereenigde’ toegelaten te worden onder
het beding, dat de Koninklijke Hollandsche Lloyd ook op Cuba en Mexico en de
Z.W.-kust mag varen. New York zou dan wel opgegeven worden. Dezen indruk deed
Valstar ook bij Van Aalst op, met wien hij Vrijdag jl. over de vaart op Afrika sprak.1
Deze Afrikavaart heeft tot nu toe niet veel vreugde gebaard.2 Er toe overgegaan,
eenigszins door de houding der Duitschers gedwongen (zonder hen hadden wij allicht
een periode van meer scheepsruimte afgewacht), ontmoetten wij in West-Afrika de
Hollandsche Stoomboot Maatschappij en Van der Eb & Dresselhuys3, die er sedert
eenigen tijd vaart, ondanks het door ons reeds in 1917 gepubliceerde voornemen
zulks te gaan doen. Tengevolge van de vordering onzer schepen van Regeeringswege
na den wapenstilstand konden wij dit voornemen niet ten uitvoer leggen en was de
Hollandsche Stoomboot Maatschappij, wier kleine schepen vrij van requisitie bleven,
ons voor. Door tusschenkomst van Op ten Noort werden onderhandelingen geopend,
die op den dag van mijn vertrek naar Zwitserland (1 Juli) evenwel dreigden verstoord
te worden door het bekend worden van het mededoen van de Koninklijke Hollandsche
Lloyd aan de combinatie der Hollandsche Stoomboot Maatschappij en Van der Eb
& Dresselhuys. Dit is dus een agressieve daad tegen de Vereenigde, van de zijde van
Wilmink, gestuurd door Van Aalst. Dat de Hollandsche Boot ons van dit
bondgenootschap gedurende de onderhandelingen niets gezegd had, was het tegendeel
van openhartig, doch overeenkomstig hare opvattingen in zaken. Niettemin werden
de onderhandelingen voortgezet en onlangs tot een goed einde gebracht door de
afsluiting van een poolovereenkomst voor den duur van een jaar. Echter werd door
de Vereenigde besloten nu tevens Oost-Afrika ter hand te nemen, ten einde daar
althans de andere groep vóór te zijn. Het is daar niet de Hollandsche Boot, doch de
nieuw opgerichte Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Stoom-
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Vgl. De Boer, Scheepvaart, p. 179.
Van de Holland-Zuid-Afrikalijn. Vgl. Knap, Koopvaart, p. 135, 139, 143 vlg.
Van der Eb en Dresselhuys' Scheepvaartmij te Rotterdam.
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vaartmaatschappij1, voortspruitende uit het initiatief van Van der Eb & Dresselhuys
en Furness2 en verbonden met Van Aalst, die met zijn gewone energie verschillende
der groote banken (de reederijen die in de Zuid-Afrikavaart vooral met
passagiersschepen geen heil zien, hielden zich afzijdig) meekreeg en de Regeering
bewogen heeft een subsidieaanvraag bij de Kamers in te dienen.3 (Het wetsvoorstel
is nog niet verschenen.) Die Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Stoomvaart
Maatschappij of Holland-Zuid-Afrika lijn kortweg, annonceert weliswaar nog geen
vertrekken naar Oost-Afrika, doch in den prospectus van haar emissie van aandeelen
zinspeelde zij op de mogelijkheid van uitbreiding van haar vaart daarheen, en om
Van Aalst nu geen vrij spel tegenover de Vereenigde te laten, welke hij haat, zijnde
zonder hem tot stand gebracht en, naar zijn (volkomen ongewettigde) meening, tegen
den Koninklijke Hollandsche Lloyd gericht, deelde Valstar Nierstrasz, die commissaris
van de Holland Afrika-lijn is, bij zijn laatste ontmoeting ter zake van West-Afrika
mede, dat de Vereenigde op het punt stond haar vaart op Oost-Afrika aan te kondigen
en, daar die vaart niet doenlijk was zonder het aanloopen van enkele
Zuid-Afrikaansche havens, deze havens in de advertentie opgenomen zouden worden.
Dit bracht den volgenden dag Van Aalst aan de telefoon, die een beroep op mij deed
om de plaatsing der advertentie te voorkomen, daar zij de kansen op subsidie zou
vernietigen en daarmede de geheele Zuid-Afrika lijn onmogelijk maken. Hij had
immers tegenover de Regeering betoogd, dat andere reeders niet van de vaart op
Zuid-Afrika wilden weten en hij zou een onmogelijk figuur maken, indien nu
plotseling een concurrent op Zuid-Afrika kwam opduiken. Hoewel ik weinig
vertrouwen heb in den opzet der Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Stoomvaart
Maatschappij, waarin Van der Eb & Furness hun vracht-
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Over de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Stoomvaart Mij. vgl. Van Ketwich Verschuur,
Scheepvaartlijn Zuid-Afrika, p. 156, en zeer kritisch: Q., Stoomvaartverbinding
Ned.-Z.-Afrika, p. 45 vlg. en De Boer, Scheepvaart, p. 179.
Het onder de fa. Furness Withy en Co. Ltd., Liverpool, staande concern van rederijbedrijf,
scheepsbevrachting, verzekering, aan- en verkoop van schepen; de grootste Engelse
vrachtbootrederij.
Tegenover de verplichting tot het onderhouden van een verbinding tussen Nederland en
Zuid-Afrika zou de staat gedurende vijf jaar een voorschot geven van ƒ 1 milj. per jaar;
aflossing en rente uit de winst voor zover deze meer bedraagt dan nodig is om aandeelhouders
6% dividend uit te keren. Vgl. nog hier p. 384.
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schepen voor ƒ 450, - per ton inbrengen (waarop zij, naar men zegt, ƒ 75, - per ton
winst maken), acht ik het niet op den weg der Vereenigde liggen den vrede te verstoren
en zeide Van Aalst toe, de zaak te zullen overwegen. Ik raadde daarop Valstar aan
ter volgende vergadering der Vereenigde machtiging te vragen tot onderhandeling
en, met die machtiging gewapend, Van Aalst te zeggen, dat de Vereenigde haar
advertentie eenige maanden zou uitstellen mits de Holland-Zuid-Afrika lijn
onmiddellijk over de toekomstige verhouding wilde onderhandelen en hangende die
onderhandelingen geen stappen ter zake van de vaart op Oost-Afrika zou doen.
Mochten de onderhandelingen binnen zekeren tijd mislukken, dan zouden beide
partijen vrij zijn. De Vereenigde stemde met dit plan in en Valstar vond Van Aalst
in een zeer redelijke stemming, ofschoon hij zijn wrevel over het bestaan der
Vereenigde niet verborg. Zij kwamen dus spoedig tot een afspraak in bovengenoemden
geest.

12 Augustus 1920.
De Vereenigde bekrachtigde heden bedoelde afspraak, krachtens welke thans
onderhandeld moet worden. Het is mij intusschen uit mededeelingen van Van Walree,
die Roelvink vaak ziet, en van Ruys, die nog commissaris bij den Koninklijke
Hollandsche Lloyd is en mij zeide dat de notulen der vergaderingen van die
maatschappijen leugenachtige mededeelingen omtrent de houding van de Vereenigde
- waarschijnlijk ook over mij - bevatten, gebleken, dat Wilmink, met goedkeuring
van Van Aalst, de geschiedenis heel anders voorstelt dan de waarheid gedoogt.
Roelvink spreekt van een verbond der reeders tegen Wilmink, hetgeen o.a. zou
beteekenen, dat ik als commissaris van den Koninklijke Hollandsche Lloyd en als
mede-oprichter der Vereenigde een dubbelzinnige rol gespeeld zou hebben. De
Vereenigde waarborgt haar eigen leden tegen onderlinge concurrentie, en nadat
Wilmink geweigerd heeft aan de Vereenigde mee te doen op grond dat hij van plan
was de vaart op Cuba en Mexico te beginnen, dus de Holland-Amerika lijn te gaan
bestrijden (om niet te spreken van zijn tegen de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij gerichte voornemens), waren nòch de Vereenigde nòch de
bij haar aangesloten maatschappijen gehouden het terrein van Wilmink's maatschappij
niet te betreden. De Vereenigde onthield zich van eenigen stap tegen de Koninklijke
Hollandsche Lloyd, zij houdt zich onledig met de exploitatie van nieuwe lijnen in
andere
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richting, doch de Holland-Amerika lijn, verbonden met Van Nievelt, Goudriaan &
Co., beantwoordde het dreigement van Wilmink met het openen der concurrentie.1
Ik ben daarin niet geraadpleegd en kon dien stap niet verhinderen toen hij eenmaal
genomen was.

17 Augustus 1920.
Wilmink is volgens bericht van den Secretaris der West-Indian Conference2 te Londen
bij dezen geweest om toelating van zijn nieuwe lijn op Cuba en Mexico te verzoeken.
Hem is medegedeeld, dat hij een schriftelijk verzoek moest indienen en goed zou
doen zich eerst met de Koninklijke West-Indische Maildienst, die lid der Conference
is, te verstaan. (Verschepers met een lijn, niet-lid der Conference, verliezen hun recht
op rabat op de vracht op de goederen welke zij met de Conferencelijnen verscheept
hebben. Vandaar dat de handel zich tweemaal bedenkt van een nieuwkomer als de
Koninklijke Hollandsche Lloyd gebruik te maken en deze verlangend is zoo spoedig
mogelijk lid te worden.) Het benieuwt mij of Wilmink spoedig bij ons komt. Het is
nog al een pil om te slikken, maar hij staat voor geen kleinigheid.
Heden voor het eerst sedert langen tijd vergadering aan Buitenlandsche Zaken,
waarbij Vissering ook tegenwoordig was. Het ging over de plotselinge vermindering
der kolenaanvoeren uit Duitschland ondanks het (nog niet geratificeerde) verdrag,
waarachter men niet weet of men de Franschen te zoeken heeft (zie overigens notulen).
De kolen- of liever de brandstoffenpositie is inderdaad uiterst zorgwekkend. Voor
dezen winter zal er, dank zij voorraad verleden jaar overgehouden, voor den huisbrand
genoeg zijn - in Nederland, maar dat de schepen voorzien zullen worden, is nog niet
zoo zeker; en al gelukt dat, dan zijn de prijzen zoo veel hooger dan die welke de
Duitsche, Engelsche en Amerikaansche reeders te betalen hebben, dat de concurrentie
tegen hen bij de dalende vrachten op een gegeven oogenblik niet meer vol te houden
zal zijn. Wij betalen hier thans ƒ 72, - per ton (vóór den oorlog ± ƒ 10, -), doch de
Engelschman slechts 75/- en de Amerikaan ± $ 10. -. Voor export vraagt Engeland
ca. 125/-, Amerika $ 14. -. Voegt men daarbij een vracht

1
2

Vgl. hier p. 374.
De internationale scheepvaartpool in de Westindische wateren.
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van 15/- resp. $ 11. -, dan krijgt men cijfers waaruit blijkt, dat de Nederlandsche prijs
van ƒ 72, - weer verhoogd zal moeten worden, immers de prijs dien de Duitschers
ons vragen, richt zich naar de cif. prijzen1 van andere koolsoorten.
Stookolie is een prachtige Ersatz, doch ook al niet te bekomen, gedeeltelijk door
te geringe productie tegenover de enorme vraag, gedeeltelijk door gebrek aan
pijpleidingen van de bronnen naar de kust en aan tankschepen. De best gesitueerde
producent, die veel tankschepen bezit, de Koninklijke, verdient dientengevolge
ongelooflijke schatten.
Patijn vroeg mij na afloop der vergadering of ik toch niet naar Brussel kon gaan.
Klaarblijkelijk heeft Zimmerman bedankt. Het is mij echter niet mogelijk.

23 Augustus 1920.
Gisterenavond bij Van Laer2 dineerende, ontmoette ik Fernet, den Franschen
marine-attaché, die mij zeide dat hij hard werkte om zijn inzichten omtrent den Rijn,
waarmede hij waarschijnlijk voornamelijk de gelijkstelling van Holland en België
in het transitoverkeer naar Elzas-Lotharingen, dus geen opheffing van de surtaxe
d'entrepôt3, bedoelt, in Parijs erkend te zien. Ik heb ook van andere zijde, door Van
Hasselt, die nog al eens met hem geconfereerd heeft, en met Van Vlissingen, die
hem in de kolenkwestie ontmoet, vernomen dat hij een breeder inzicht in
commercieele zaken huldigt dan de Franschman gewoonlijk doet, maar het zou mij
toch zeer verwonderen als Frankrijk ons in de Rijnkwesties terwille bleek te zijn.
Het Fransch-Belgische verbond staat op den voorgrond, wat de kans zeer groot maakt,
dat Antwerpen met de Fransche havens gelijkgesteld zal worden. Voor
Elzas-Lotharingen en voor ons zou de onder Duitsch régime bestaande toestand de
beste zijn, vrijheid van invoer

1
2
3

Costs, insurance, freight inclusief.
Het restaurant Van Laer heette later Saur, gevestigd hoek Voorhout-Lange Houtstraat.
Vele goederen waren bij invoer in Frankrijk, anders dan rechtstreeks uit het land van
oorsprong, onderworpen aan extra invoerrechten (surtaxes). Toen Elzas-Lotharingen weer
bij Frankrijk kwam, werden deze voor het Ned. Rijnverkeer van betekenis, nl. de surtaxe
d'origine (geheven van vele Europese goederen) of de surtaxe d'entrepôt (geheven van bijna
alle buiten-Europese goederen). Het vervoer over Antwerpen werd onder zekere voorwaarden
vrijgesteld en dus bevoorrecht boven dat van Amsterdam en Rotterdam. Vgl. Gedenkb. K.v.K.
R'dam, p. 834, 835.
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over alle havens, doch daarop is met het Fransche protectionisme geen kijk. Het zou
al mooi zijn indien de tegenstand der Fransche havens de regeering belette Antwerpen
een uitzonderingspositie te verschaffen. Wij hebben (de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij) een eigen kantoor in Straatsburg en weten hoe zeer men
daar naar vrijheid van import over Nederland verlangt. Antwerpen met zijn
ongeregelde haventoestanden is er niet bemind.

5 September 1920.
Ik ben eenige dagen te Londen geweest om van Colijn een wijziging in ons
stookoliecontract gedaan te krijgen. Wat ik wenschte, heb ik niet bekomen, maar
wat ik verkreeg is misschien beter dan hetgeen ik wilde. De Bataafsche oefent een
monopolie uit en kan haar prijzen bij het heerschende gebrek aan kolen vrijwel
bepalen zooals zij wil. Haar zeer hooge eischen wettigt ze door het tekort aan
vervoergelegenheid, tankschepen waarvoor ze zeer hooge vrachten te betalen heeft.
Voor een deel gaan die vrachten in eigen zak, daar ze een groote tankvloot bezit.
Over het algemeen exploiteert de Bataafsche de situatie geheel te haren bate, maar
daar wij te Curaçao veel olie kunnen gebruiken en zij daar veel heeft, zijn wij het
over een vermeerderde levering aldaar en een correspondeerende reductie te
Amsterdam eens geworden, waarbij zoowel zij als wij baat hebben.
We spraken daarbij over allerlei zaken. Het bleek mij, dat de Graaff1, Minister van
Koloniën, die bij hem gelogeerd heeft, er bij Colijn op aangedrongen heeft, zich als
opvolger van Stirum2 beschikbaar te stellen, die in Januari naar huis gaat. Hij bedankt
voor de eer, omdat hij geen kans ziet den Volksraad in het gareel, waaruit hij
gesprongen is, terug te krijgen, zonder het odium van reactionaire gezindheid op zich
en zijn partij te laden. Hij laat dat liever aan een liberaal over en heeft daarom Fock3
aanbevolen. Aangezien Colijn achter de schermen vrijwel regeert, is de kans groot
dat aldus geschiedt, indien Fock wil. Dit lijkt mij twijfelachtig met het oog op zijn
leeftijd en de zeer moeilijke positie van den landvoogd in dezen tijd van gisting in
Indië, terwijl de geldelijke belooning, in vroegere omstandigheden ruim, thans niet
voldoende is om rond te komen.

1
2
3

S. de Graaff.
Mr. Johan Paul graaf van Limburg Stirum.
Mr. Dirk Fock.
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Stirum heeft volgens Colijn 1 ton uit zijn eigen middelen bijgepast. De wedde is niet
verhoogd, doch de uitgaven zijn als die van andere stervelingen aanmerkelijk gestegen,
terwijl de Gouverneur-Generaal tegenwoordig ongeveer ƒ 20.000, - aan belasting
betaalt, een nieuwen lastpost.
Colijn wist mij verder te zeggen, dat Westenenk, de vroegere resident van
Tapanoeli, waarschijnlijk gouverneur van Suriname zal worden. Dit lijkt mij een
gelukkige oplossing. Suriname heeft practische menschen uit de Indische
bestuurswereld noodig.
De onderhandeling tusschen Valstar (voor de Vereenigde) en de
Holland-Zuid-Afrika lijn zijn niet zeer opgeschoten. Ik betwijfel of Van Aalst daarin
een zuivere rol speelt. De termijn van handhaving van het status quo is tot 15
September verlengd. Ik zou het zeer betreuren indien de Vereenigde met de
Holland-Zuid-Afrika lijn in strijd gewikkeld werd, voornamelijk wegens den treurigen
indruk dien die strijd naar buiten toe zou maken. De subsidie zou waarschijnlijk niet
aan die lijn verleend worden en de lijn zelf vervallen. Economisch zou dat wellicht
nog zoo kwaad niet zijn, want gegeven de inbrengprijs der schepen, de slechte
vrachtvooruitzichten en de agressieve politiek der Engelsche groep, zal de
Holland-Zuid-Afrika Lijn vermoedelijk op een reusachtige mislukking uitloopen,
maar niet te ontkennen valt dat de lijn1 dank zij het initiatief van Van Aalst en Van
der Eb & Dresselhuys c.s. tot stand gebracht is nadat de groote
scheepvaartmaatschappijen steeds geweigerd hebben zich voor Zuid-Afrika te
interesseeren. Het zou dus op het groote publiek een eigenaardigen indruk maken
indien de Vereenigde, het kind dier groote maatschappijen, thans plotseling de lijn
ging bestrijden welke zij nimmer wilde ondernemen. Anderzijds heeft Van Aalst het
zich zelf te verwijten dat deze moeilijkheid zich voordoet. Had hij de Koninklijke
Hollandsche Lloyd niet weerhouden van de vaart op West-Afrika, dan zou onze actie
ten aanzien van Zuid- en Oost-Afrika niet overhaast geworden zijn en de
subsidiekwestie een normaal verloop gehad hebben.
Wilmink heeft intusschen aan de Association der West-Indische lijnen (de
Conférence) medegedeeld, dat hij er geen bezwaar tegen zou hebben tot het
lidmaatschap toe te treden, wel een karakteristieke vorm om een verzoek in te dienen.
Den hem gegeven raad, zich eerst met ons te verstaan, heeft hij niet opgevolgd. De
Spaansche

1

De Holland-Zuid-Afrika Lijn. Vgl. hier p. 376.
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Transatlantica, op wier terrein hij komt, heeft zich bij voorbaat tegen de toelating
van den Koninklijken Hollandschen Lloyd verklaard.
De Regeering heeft op Koninginsverjaardag voor het eerst sedert zeven jaar een
lintjesregen op het land losgelaten. Ik had gehoopt, dat dit verouderde gebruik voor
goed tot het verleden zou behooren, maar het schijnt dat velen het een nuttige en
schoone instelling vinden. Ik kreeg tenminste tallooze gelukwenschen met mijn
Leeuwtje, o.a. van Van Aalst, die zelf Commandeur geworden is, wat hij wel een
onvoldoende belooning voor zijn vele diensten gedurende den oorlog zal vinden. Ik
heb in mijn antwoord mijn bewondering voor het vele goede dat hij tot stand bracht,
uitgesproken, doch over mijn grieven maar gezwegen. Die bewaar ik tot een
mondelinge gelegenheid.
Patijn heeft mij nogmaals, thans schriftelijk, uitgenoodigd ter Brusselsche
conferentie1 te gaan. Ik moest mijn negatief antwoord herhalen. Ik heb overigens niet
veel verwachting van de resultaten der Conferentie. De adviezen, door de 5
economisten2 (Bruins, Cassel etc.) uitgebracht, geven weinig tastbaars en ik zie niet
in hoe men credieten van belang kan geven zonder verdere inflatie te veroorzaken,
welke men juist wil en moet bestrijden. De credieten moeten tot zuiver industrieele
beperkt blijven, aan ondernemers in staten die in vrede leven (dus niet aan Polen),
hun militaire uitgaven tot een minimum beperken (dus niet aan Frankrijk) en ook op
andere wijze ernstig streven naar beperking der uitgaven, balanceering van het budget
en geleidelijke inkrimping der circulatie. Zulke credieten zijn in zeer geringen omvang
wellicht van Amerika, Engeland, Holland enz. verkrijgbaar, maar gezien de hooge
rentestandaard en de onmogelijkheid om leeningen te plaatsen anders dan uit dwang,
zal het effect tegenover den nood ongeveer nihil zijn. Bruins schijnt te denken, dat
alles nog wel mee zal loopen. Ik vrees integendeel dat het

1

2

De grote internationale financiële conferentie te Brussel (najaar 1920), waarop de naoorlogse
internationale fin. toestand zou worden besproken en aanbevelingen aan Volkenbond en
regeringen worden gedaan. Vgl. Cassel, Intern. Financ. Conferentie, p. 820.
De afzonderlijke memoranda van G.W.J. Bruins (Ned.), G. Cassel (Zweden), C. Gide (Fr.)
en A.C. Pigou (Engeland). M. Pantaleoni (It.) ondertekende alleen de door bovenstaanden
opgestelde gemeenschappelijke verklaring. Vgl. het in noot 1 genoemde artikel, p. 820 voorts E.S.B. (1920), p. 872.
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tijdstip niet ver is, dat de wereld vastloopt. Huth Jackson, dien ik in Londen zag, was
in zooverre optimist dat hij zooveel over de ‘bad times ahead’ hoort spreken, dat hij
een groote mate van ‘preparedness’ in de zakenwereld aanneemt. Ik hoop het.
Patijn, dien ik dezer dagen bezocht, zei mij, dat na eenige alarmeerende berichten
Waller, Van Vlissingen en Snouck naar Parijs getrokken zijn, waar het accoord der
Commission de Réparations met de Nederlandsch-Duitsche credietovereenkomst
eindelijk definitief verkregen werd. Overigens geeft deze overeenkomst weinig bron
tot vreugde. De dollar à meer dan ƒ 3, - jaagt de kolenprijzen in de hoogte (waarom
geen maximumprijs bedongen, zooals ik indertijd opgemerkt heb?), de kolenaanvoeren
werden zonder waarschuwing gedurende eenige dagen gestopt en de Duitschers
sluiten de deur voor de Hollandsche haring.
Mijn gezin is nog steeds in Zwitserland, opgehouden door mazelen der kinderen.
Voor mijn vrouw zeer vermoeiend en voor ons beiden vervelend.

7 September 1920.
Heden bezocht mij Op ten Noort, die dezer dagen naar Noord-Amerika, Japan en
Indië vertrekt. De 73-jarige oude heer is zoo jong, dat men hem zonder zorg ziet
gaan. Daar hij o.a. ondervoorzitter van commissarissen bij den Koninklijken
Hollandschen Lloyd is, maakte ik hem deelgenoot van mijn grief tegen Wilmink,
die een volkomen verdraaide voorstelling van de geschiedenis der aanraking tusschen
de Vereenigde - in wording - en den Koninklijken Hollandschen Lloyd bij de
commissarissen ingang doet vinden. Die houding maakt toenadering niet gemakkelijk.
Op ten Noort meent, dat die voorstelling voornamelijk aan Van Aalst geweten moet
worden, voor wien de Vereenigde uit den booze is.
Ik verzuimde nog te vermelden, dat Valstar op mijn raad Kröller bezocht om hem
voor te stellen - indien hij niet in andere richting gebonden was - zijn vestigingen in
Zuid-Afrika ter beschikking van onze lijn (Vereenigde) te stellen. Het bleek dat
Kröller dezen eersten stap zeer op prijs stelde en dat hij tegen Van Aalst bitter gestemd
is, omdat deze hem, ondanks zijn jarenlange connecties met de Boeren en ondanks
den aandrang van IJsselstein, uit de Holland-Zuid-Afrika lijn hield. Als ik het wel
begrepen heb, is hij echter tegenover ons niet vrij, daar hij op zich genomen heeft
de Deutsch-Australische
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Dampfschiffahrtsgesellschaft te helpen, die dus klaarblijkelijk Zuid-Afrika weer gaat
aanloopen.
Te Londen sprak ik Hirst, meer in de oppositie tegen Lloyd George dan ooit. Hij
tracht met Imperiale, den Italiaanschen gezant, een plannetje op touw te zetten om
onder het motto van gemeenschappelijke hulp van Engeland en Italië aan Oostenrijk
een bres te schieten in het stelsel van ultra-hooge exportprijzen van kolen uit Engeland.
Hij vreest nl. - evenals ik - dat het gevaar voor revolutie in Italië, nu de oogst slecht
uitvalt, groot is en indien het land althans niet aan goedkopere kolen geholpen wordt,
waardoor zijn industrie aan den gang kan blijven, dit gevaar niet meer bezworen kan
worden.

9 September 1920.
De Holland-Zuid-Afrika lijn weigert - bij schrijven aan de Vereenigde - over
Zuid-Afrika te onderhandelen, daarmede terugkomende op hetgeen Van Aalst met
Valstar afgesproken heeft. Naar mijn meening moeten wij rekening houden met twee
overwegingen: indien wij ten aanzien van Zuid-Afrika hardnekkig voet bij stuk
houden, verijdelen wij de subsidie voor de Holland-Zuid-Afrika lijn1 en daarmede
waarschijnlijk het voortbestaan dier onderneming, van welk negatief succes het
odium evenwel op de Vereenigde zou komen; en ten tweede is de houding der
Engelsche lijnen (Union Castle2) zoo scherp tegen de Holland-Zuid-Afrika lijn, dat
een zeer verlieslatende strijd in het domein der Zuid-Afrikaansche vaart te wachten
is. Het is dus geraden, daaraan ook op financieele gronden niet deel te nemen, althans
voorloopig niet.
In de heden gehouden vergadering der Vereenigde werd dan ook besloten op een
verdeeling van terrein aan te sturen, waarbij wij Oost-Afrika verkrijgen en de
tegenstanders Zuid-Afrika met recht van aanloopen van Port Durban en Delagoa-baai
door beide partijen.

15 October 1920.
Na veel gepraat is de verstandhouding tot de Holland-Zuid-Afrika lijn als boven
vastgelegd, slechts wordt het gemeenschappelijk gebied van Durban tot Beira
uitgebreid.
Ook een overeenkomst betreffende West-Afrika met de Holland-

1
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Vgl. hier p. 376.
The Union Castle Mail Steamship Co., Ltd. Londen.
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sche Stoomboot Maatschappij is zoo goed als voor elkaar. Slechts dient er nog
zekerheid te bestaan, dat voor het geval de Koninklijke Hollandsche Lloyd haar
‘Drechterland’ uit die vaart trekt (hetgeen door haar personeel beweerd, maar door
de Hollandsche Stoomboot ontkend wordt en op zichzelf aannemelijk is) de
wederpartij een dergelijk schip voor de vaart levert.
Aldus wordt de vrede in huis bewaard, wat de hoofdzaak is. Een geweldige strijd
met de Engelsche lijnen staat onzen Afrikadiensten voor den boeg.
Mijn broeder John is sedert eenige weken met de douairière Bisdom, geboren
Vicomtesse Van Aefferden verloofd, een jonge, aantrekkelijke, meer Belgische dan
Nederlandsche vrouw, die natuurlijk heeft weten te bedingen, dat de kinderen
Roomsch moeten worden - Limburgsche die zij is. Dit verhindert niet, dat dit
huwelijksplan haar in onmin met haar vader gebracht heeft, die zich niet over het
protestantisme en niet-adellijkheid van John kan heen zetten. Ofschoon deze vrouw
veel goeds heeft, o.a. een sterkeren wil dan John, betreur ik dit huwelijk, waaruit
veel bezwaren voor John kunnen voortvloeien en weer een triomf voor de Roomsche
Kerk beteekent. Na de Sillems en de Beelsen1 komen nu de Heldringen met een
Roomschen tak. Gelukkig, dat mijn ouders het niet beleven.a

16 October 1920.
Ik sprak dezer dagen met Ter Meulen, juist uit Brussel2 met lauweren bedekt,
weergekeerd. Hij zeide mij, dat hij zich vooruit van den steun der Engelschen
verzekerd had toen hij zijn voorstel3 in-

1

Mr. Johan Gottlieb (John) Sillem (1893-1955) huwde 1920 M.A.A. van Ogtrop (echtsch.
1950). Willem Carel Beels (geb. 1889) huwde 1920 M.M.E.M.C. Brouwers. Daar John
Heldring geen mannelijke nakomelingen had, ontstond toen geen katholieke Heldringtak.
Dat was wel het geval, nadat Heldrings zoon Frederik in 1954 met een katholieke was
getrouwd.
a Dit fragment vanaf ‘Mijn broeder John ....’ door Heldring in het origineel geschrapt.
2 Van de aldaar gehouden internationale fin. conferentie. Vgl. hier p. 382 en Conférence de
Bruxelles 1920.
3 Het plan-Ter Meulen beoogde de oplossing van het vraagstuk der internationale
kredietverlening niet te leggen in de handen van een nieuwe wereldinstelling, maar zocht
aansluiting bij het tot dusver bestaande particuliere initiatief. Importeur en exporteur zouden
als voorheen samenwerken.
Slechts zouden als extra zekerheid, in de eerste plaats voor het koersrisico, door speciale
belastingen gedekte obligaties van de regering van het credietbehoevend land ontworpen
worden. Deze obligaties zouden door die regering aan haar importerende landgenoot worden
verstrekt, waarna deze de obligaties op zijn beurt aan de vreemde exporteur wiens krediet
hij geniet, in onderpand geeft. Een en ander onder medewerking en toezicht van een door de
Volkenbond in te stellen Centrale Commissie. Vgl. Bruins, Internationale credietverleening,
p. 862, 887.
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diende en wist, dat ook de Amerikanen het welgezind waren, ofschoon zij, slechts
als toehoorders op de conferentie aanwezig, geen stem konden uitbrengen. De
Franschman Célier viel het in de commissie eveneens warm bij. M.i. is de aanneming
van het voorstel-Ter Meulen wel het eenige practische resultaat dat de Conferentie
opgeleverd heeft, maar dat dit niet heel veel verbetering zal brengen in den voortgang
van het economisch herstel, waarvoor in de eerste plaats de regeling der
schadevergoeding door Duitschland, de geleidelijke deflatie der bankbiljettencirculatie
in alle landen en het verdwijnen van het militairisme in Frankrijk, Polen en
Griekenland noodig zijn. Voorts geen roekelooze stakingen als dezer dagen in
Engeland dreigen uit te breken.

21 October 1920.
Dezer dagen woonde ik de plechtigheid bij van het onthullen van een gedenkteeken
aan het huis op de Westermarkt, waarin Descartes gewoond heeft.1 De zaak was door
de Alliance Française op touw gezet en werd des avonds door een diner in het Amstel
Hotel besloten. Van Fransche zijde werd het Hollandsche initiatief ditmaal met meer
attentie beantwoord dan bij zulke gevallen sedert den oorlog te constateeren viel. De
Fransche Regeering was door den Franschen gezant2, de Académie Française door
Doumic vertegenwoordigd; door Paul Labbé, den secretaris-generaal der Alliance,
werd een persoonlijk schrijven van Poincaré voorgelezen en van onzen kant werd
vermeden dingen te doen of te zeggen die den indruk moesten verwekken, dat de
aanwezigen om de gunst van Frankrijk bedelden. De toespraken der Franschen waren
goed en hielden iets meer in dan de courtoisie welke men van hen gewend is. Zij
waren hartelijk van toon, doch uit het feit dat Poincaré uit zijn slof schoot, terwijl de
Action Française, de Gaulois, de Figaro, de Débats en de Temps
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Westermarkt no. 6, waarin thans de Volksuniversiteit Amsterdam is gevestigd.
Ch. Benoist.
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complimenteuze artikelen over het initiatief der Hollanders bevatten, ben ik geneigd
af te leiden dat men in conservatieve kringen nog hoopt op een Nederlandsche
aansluiting aan het Fransch-Belgische verbond. Dergelijke ijdele verwachtingen
zouden tot niets dan teleurstelling leiden.
Gisteren hadden we bij de Koninklijke West-Indische Maildienst Van der Houven
van Oordt, Van de Sande Bakhuyzen (den consulgeneraal1), Snouck, s'Jacob (directeur
der Handelsinrichtingen) met hun dames te gast. Ik hoorde van Van Oordt, dat men
nog geen opvolger voor Staal als Gouverneur van Suriname heeft, maar wat erger
is, dat de tegenwoordige minister - de Graaff - een tegenstander van wegenaanleg in
de kolonie is, de allereerste economische noodzakelijkheid. Het is hopeloos voor de
toekomst van het gewest als zulke denkbeelden in onzen tijd aan het Plein
overheerschen. Van de Sande Bakhuyzen gaat naar Chili, teneinde de faits et gestes
van den gezant aldaar - Van Oord van Lauwenrecht - die abnormaal schijnt te zijn,
ter plaatse te controleeren. Een andere gezant, die Nederland door zijn bespottelijk
optreden schaadt, is Hendrik Muller2 te Boekarest. Ik hoor daar telkens merkwaardige
staaltjes van. Bakhuyzen blijft, hoor ik, voor Rusland in petto; hij is een uitstekende
kracht.

8 November 1920.
Mijn collega Van Hasselt is sedert 10 dagen naar West-Indië en Centraal-Amerika
onderweg; dit bindt mij zeer aan kantoor.
In den boezem der Vereenigde dreigt een splijtzwam: het gemeenschappelijk
beheer der Oost-Azië lijn door de ‘Nederland’ en Goudriaan3 vlot in het geheel niet,
dank zij de contraire Amsterdamsche en Rotterdamsche belangen, die een
verschillende politiek voor ieder dier havens medebrengt. Goudriaan is niet soepel
zooals Ruys, die in de Indische vaart de leiding geheel aan de ‘Nederland’ overlaat.
Van Hengel spreekt al van uittreding van de ‘Nederland’ uit de Vereenigde, wat
voorbarig is, maar ik voorzie niettemin dat het zoo niet kan gaan. Goudriaan moet
gezegd hebben, dat hij zich wil terugtrekken indien hem niet de directie van een
andere lijn ge-

1
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Volgens onze gegevens was Bakhuyzen toen directeur van een scheepvaartbureau; tevoren
consul-generaal te New York en Singapore.
Dr. H.P.N. Muller.
Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaart Mij.
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geven wordt. Daar de eenige lijn welke niet vanouds door een der maatschappijen
opgevorderd werd, die op Oost-Afrika is, welke wij eerstdaags voor de Vereenigde
zullen beginnen, is het de vraag of wij dit offer zullen brengen, een opoffering meer
van het Amsterdamsch belang, daar de Oost-Afrikaansche zaken onder het beheer
van Goudriaan zeker over Rotterdam geleid zullen worden, waartegenover staat, dat
Amsterdam in den handel met Oost-Azië grootelijks gebaat zal zijn indien die lijn
onder het eenhoofdig beheer der ‘Nederland’ komt. Ik neig er toe dit offer te brengen.
De adviezen der Brusselsche conferentie1 hebben tot dusver geen daadwerkelijk
resultaat gehad, doch misschien is het daartoe te vroeg. Ik vrees eerder dat het te laat
is om nog iets te bereiken voordat Duitschland openlijk bankroet is. Na Spa is de
toestand voor dat land vrijwel hopeloos geworden; de enorme kolenleveringen aan
de Entente veroorzaken een vermeerdering der bankbiljettencirculatie met 600
millioen mark in de week, en er schijnt geen reden te zijn waarom de Duitsche mark
niet de weg van de Oostenrijksche kroon zou opgaan, die geen waarde meer
vertegenwoordigt, doch een Nützlichkeitspapier is geworden. In Italië is ook geen
licht te zien, een totaal voos budget, reusachtige invoeren van graan en kolen, weinig
export en een opgeblazen oorlogsindustrie, van Regeeringswege onmacht tegenover
de revolutionnaire werkliedenpartij en anderzijds tegenover het gevaarlijke avontuur
van d'Annunzio. Frankrijk gelooft ter eigen beveiliging en ter bevestiging zijner
machtspositie op den militairistischen weg te moeten voortgaan, wat het land op
tientallen milliarden te staan komt. Het denkt er niet aan, het ontwapeningsadvies
der Brusselsche conferentie op te volgen. Vandaar ook daar steeds voortschrijdende
inflatie ondanks een snel stijgend uitvoercijfer, betere productie en een goede
kolenvoorziening dank zij de leveringen, Duitschland te Spa opgelegd. Engeland zit
hopeloos in den knoei met Ierland, een imbroglio waaruit de Voorzienigheid wellicht
den uitweg weet, de mensch niet. Het heeft een gezond belastingstelsel, dat evenwel
met den achteruitgang van zaken loodzwaar drukt, maar zijn staatsuitgaven blijken
eveneens te hoog, en het is er nog niet in geslaagd zijn groote vlottende schuld te
consolideeren. De credietvoorraad der wereld raakt of is uitgeput, ook bij den grooten
O.W. er Amerika. Eindelijk begint de wereld aan den

1

De internationale financiële conferentie te Brussel (najaar 1920). Vgl. hier p. 385.
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lijve te gevoelen wat vernietiging beteekent en dat die vernietiging van kapitaal niet
door uitgifte van papier gecompenseerd wordt. Honger en ellende staan in Europa
voor de deur en zullen zich over jaren uitstrekken en allicht vergezeld van de
waarschijnlijke gevolgen: revolutie. In ons land heeft de massa dit nooit begrepen,
ook de politieke leiders en de staatslieden niet.

11 November 1920.
Gisteren had ik het bezoek van den heer Wolff, consul-generaal te Berlijn, die over
de wenschelijkheid van actie tegen de vanwege de Duitsche regeering ingestelde
bescherming der Duitsche havens bij den uitvoer van staal, dat de nijverheid f.o.b.1
Nederlandsche havens duurder dan f.o.b. Hamburg en Bremen moet aanbieden, kwam
spreken. Ik gaf hem te kennen, dat liever dan een actie te beginnen, deze aan de
Duitsche nijverheid overgelaten moet worden, welke zelve door deze bepaling in
vele gevallen geschaad zal zijn, wat niet verhindert dat de een of andere schoone
gelegenheid te baat genomen kan worden om het Nederlandsche bezwaar tegen deze
unfaire protectie kenbaar te maken en zoo mogelijk de opheffing ervan te verkrijgen.
De Heer Wolff is over de toekomst van Duitschland zeer somber gestemd. Hij ziet
geen uitweg uit het moeras en gelooft dat de neiging om den band met Berlijn te
verbreken of althans losser te maken in verschillende deelen des Rijks, hij noemde
Beieren, Saksen en het Rijnland, veld wint.
Eveneens bezocht mij Cohen Stuart (J.H.)2, die eenige jaren in bolsjewistisch
Rusland doorgebracht heeft. Ook hij brengt geen hoopvolle tijding mede. Hij gelooft
niet aan een omverwerping van het tegenwoordige régime, daar de boeren niets meer
vreezen dan de terugkeer van de vroegere machten, welke hen van grond zouden
berooven en dus, hoewel niet bolsjewistisch gezind, niets doen om de vijanden der
tegenwoordige heerschers te steunen, en voorts omdat dezen over alle hulpbronnen
des land beschikken en de tegenpartij in het land te zwak is. Eerder verwacht hij, dat
de bolsjewisten zich geleidelijk aan economische en sociale noodzakelijkheden zullen
aan-

1
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De afkorting van free on board. Dit zijn leveringsvoorwaarden waarbij de koper de goederen
in het schip doet laden. De kosten hiervan zijn in de prijs der goederen begrepen. De koper
betaalt de overige transportkosten.
J.Th. Cohen Stuart.
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passen en veel van hun scherpe kantjes zullen laten vallen. Intusschen is er dezen
winter hongersnood te verwachten, een factor die in de geschiedenis soms een geheel
anderen loop aan de gebeurtenissen gaf dan men verwachtte.
Ten slotte kwam George Nypels, de journalist, bij mij, die pas in Fiume is geweest
en daar vriendschap met d'Annunzio gesloten heeft. Ik moedigde hem aan nu en dan
eens naar den Balkan te gaan, waarin hij niet veel lust had, omdat hij de Balkanstaten
niet kent. Later berichtte hij mij, dat hij toch besloten had naar Griekenland te gaan.
Ter Meulen ontmoette ik gisteren. Hij voorziet, dat zijn plan weinig zal opleveren,
omdat niemand crediet wil geven.

28 November 1920.
Vannacht werd onze 5de geboren, een zoon, dien wij Alexander zullen noemen, naar
mijn broeder. Zijn tweede naam zal Lucien zijn, dat is die van mijn schoonvader. Ik
ben 49 jaar oud, doch hoop dat de Voorzienigheid mij het leven zal laten om zijn
opvoeding te leiden.
Het kind kwam eenige uren na mijn thuiskomst van de koperen bruiloft van Loutje
en Emile1 (mijn zwager Den Tex).a
Balt2 en zijn vriend3 zijn in Ecuador te voorschijn gekomen, na een lange reis op
muilezels van Bogotà. Hij schrijft weinig, maar vermakelijke brieven. Thans moet
hij in Peru zitten.

28 November 1920.
De Koninklijke Hollandsche Lloyd, die, zooals de ‘Nederland’, haar lading naar en
van Hamburg tot dusver met onze booten vervoerde, heeft zonder eenige voorafgaande
mededeeling twee Duitsche bootjes in huur genomen om dit transport te
bewerkstelligen. Het is een zeer onwelwillende daad, die haar echter veel geld zal
kosten. Wilmink werkt in zijn megalomanie zijn onderneming in den grond.b

1
a
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b

Emile den Tex, gehuwd met Heldrings zuster Louise.
Het volgende fragment over het huwelijk van Heldrings broer John is weggelaten.
Balt Heldring, de jongste broer van Heldring.
A.C. de Beaufort.
Oorspr. versie: ‘Wilmink doet in zijn megalomanie alles om zijn onderneming in den grond
te werken’.
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De ‘Brabantia’ en ‘Limburgia’ zijn ruïneuze schepen zoodra òf de tegenwoordige
hooge passageprijzen dalen, òf het vervoer van passagiers afneemt òf de
stookolieprijzen stijgen, en ik hoor, dat de op het duurste oogenblik bestelde
vrachtschepen veel meer kosten dan destijds geschat werd. Ten slotte heeft hij eenige
passagiersschepen in bouw, waarvan de kostprijzen zóó hoog zullen zijn dat zij nooit
zullen rendeeren, om niet te spreken van zijn nutteloos kostbaar kantoorgebouw.
Van Aalst, geheel onder Wilmink's suggestie, vindt alles goed.

[1921]
5 Januari 1921.
Het oude jaar is in zorgen ondergegaan. Het roekelooze er op los leven van staat,
gemeente en individu heeft tot de lang voorziene crisis geleid, welke van zeer langen
duur zal zijn.1 Ook dit beseft men nog niet en praat al van verlevendiging van zaken
in het voorjaar. Gemeenteraden, Ministers en Kamers verspillen nog steeds geld bij
tientallen millioenen, al beseffen ze nu, dat het zóó niet kan doorgaan. Amsterdam
kan zijn leening - het heeft 80 millioen noodig - niet plaatsen.
De débacle in de vrachtenmarkt overtreft de somberste verwachtingen en is nog
niet tot een einde gekomen. Ons wachten moeilijke jaren.
Van Aalst heeft in een vertrouwelijke bui aan Valstar verraden, dat hij zich ernstige
zorgen omtrent de Koninklijke Hollandsche Lloyd en de Holland-Zuid-Afrika lijn
maakte. Eindelijk, maar te laat. Merkwaardig was zijn uitlating, dat hij best kon
begrijpen, dat Wilmink bezwaar tegen mijn critiseerende houding in de vergaderingen
van den Lloyd koesterde, daar hij, Wilmink, in die der Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij altijd met de directie medeging! Ik voorzie, dat hij over
eenigen tijd bij ons en de ‘Nederland’ komt aankloppen om den Lloyd bij te springen
- waartoe wij geen kapitaal beschikbaar hebben, al zullen er middelen beraamd
moeten worden om deze Amsterdamsche lijn voor onze haven te behouden. Een
gezonde leiding en Wilmink zijn evenwel geen vereenigbare dingen.
Wat er van de Holland-Zuid-Afrika lijn terecht moet komen, is mij

1

De crisis maakte een einde aan de kortstondige hausse der jaren 1919 en 1920. Vgl. Keesing,
Conjuncturele ontwikkeling, p. 24 vlg.
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nog minder duidelijk. Intusschen beleven we het schandaal. dat voor deze volkomen
vooze onderneming door de regeering een renteloos voorschot ten bedrage van 1
millioen per jaar wordt aangevraagd. Ik geloof, dat de eenige bonafide persoon in
de zaak Hugo Loudon is, die evenwel niet voldoende blik op zaken heeft, om te
begrijpen aan welke lieden hij de verwezenlijking van zijn ideaal van een
stoomvaartverbinding tusschen Nederland en Zuid-Afrika heeft toevertrouwd. 't Is
treurig dat men niets kan doen om althans het geld van den staat te redden, maar
trachtte ik het, dan zou ik al het odium op mij krijgen. Mijn handelwijze zou aan
jalouzie toegeschreven worden, en dat ik gelijk had, zou nooit te bewijzen zijn. Ik
moet deze zaak in vredesnaam maar op zijn beloop laten.
Talrijke Nederlanders, waaronder ik, zijn ingelijfd in The Most Excellent Order
of the British Empire for services rendered to His Majesty's Government during the
War. Het laatste is een motief van twijfelachtige waarde voor een Nederlandsch
onderdaan, maar de meeste begunstigden zullen niettemin in hun schik zijn, en zeker
Joost1, die Knight Commander (evenals Van Aalst) is geworden en aldus getroost
wordt voor het onbegrijpelijke verzuim dat de Nederlandsche regeering aan hem
beging, toen zij hem in het najaar den ‘leeuw’ niet schonk. De man heeft de
onaangename hebbelijkheid, zijn persoon altijd op den voorgrond te willen schuiven,
waardoor hij de zaken dikwijls bederft, en bovendien is zijn bekwaamheid niet gelijk
aan zijn eigen indruk ervan, maar hij heeft zich in den oorlog toch belangeloos aan
de zaak van het land gegeven en zich vaak verdienstelijk gemaakt.
Het ‘grooter’ Amsterdam2 is er door, en ik heb Ruys3 er voor bedankt, van de
gelegenheid gebruik makende hem tegen de invoerverboden te waarschuwen die in
de lucht hangen. Dit imbeciele denkbeeld, van bedreigde fabrikanten uitgaande, heeft
reeds lang het oor van Everwijn en waarschijnlijk ook van sommige Ministers.
Ongeveer een jaar geleden is het in een zitting van de Commissie voor de
Economische Politiek4 (die overigens nooit vergaderd heeft)

1
2

3
4

Joost van Vollenhoven.
In 1921 werd Amsterdam door annexatie van o.a. Watergraafsmeer, Nieuwendam,
Schellingwoude en Ransdorp vergroot van 4600 tot 17.500 ha. Het begrip ‘Groot-Amsterdam’
ontstond daarmede.
Jhr. mr. C.J.M. Ruys de Beerenbrouck, minister van binnenlandse zaken.
Een adviescollege, ingesteld bij K.B. van 26 oktober 1917. Het werd opgeheven bij de
instelling van de Economische Raad in 1932.
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geketst, doch men komt er steeds weer op terug - nu onlangs in de persoon van het
kamerlid De Wyckersloot, die van Ruys de toezegging ontving van ernstige
overweging. Economisch-Statistische Berichten1 verlangen een artikel van mij erover,
waartoe ik dadelijk besluiten zou, indien mijn ingespannen kantoorarbeid mij niet
tot voorzichtigheid maande. Ik ben dikwijls moe in het hoofd en slaap slecht.
Onlangs bezocht ons de Heer Van Heemstra, de nieuw benoemde gouverneur van
Suriname, wiens keuze door den braven Hr. Van Asbeck (den oud-gouverneur)
gelukkig geacht wordt. Hij kan allicht zijn onmiddellijke voorganger Staal2 in
practischen aanleg overtreffen, maar tot nu toe heeft in Suriname geen gouverneur
goed werk geleverd zonder er door tegenwerking van het Departement van Koloniën
voor gestraft te zijn. Zij die een goeden naam achterlieten, als Lely, Idenburg3 en
Fock, hebben dank zij hun oud-ministerschap over ruime middelen kunnen
beschikken, die in den spoorweg en bananencultuur verloren zijn, maar eenvoudige
practische verbeteringen op economisch gebied, zooals de aanleg van een
wegenstelsel, zijn ook onder hen achterwege gebleven. Over dit onderwerp schreef
ik onlangs eenige regelen in de Economisch-Statistische Berichten4, daar mij ter oore
gekomen was dat de tegenwoordige Minister5 een tegenstander van wegenaanleg in
Suriname is, hetgeen, gegeven de bureaucraat die hij is, niet te verwonderen valt. De
West-Indische Mail is op slechte voet met hem tengevolge van een ten eenen male
ongemotiveerd verwijt van gebrek aan medewerking, in een Ministerieel schrijven
vervat, terwijl wij ons geen opofferingen ontzien hebben om Suriname met onze
schepen zoo goed mogelijk te bedienen. Wij hebben daarbij zóó zwaar verlies geleden,
dat wij

1
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Vgl. E. Heldring, Verhooging van invoerrechten, p. 575-577. Het artikel verscheen in het
nummer van E.S.B. van 6 juli 1921, toen de onderhavige kwestie door de indiening van een
desbetreffend wetsvoorstel actueel geworden was.
G.J. Staal was gouverneur van 1916 tot 1920.
A.W.F. Idenburg was na zijn eerste bewindsperiode aan koloniën (1902-1905) van 1905 tot
1908 gouverneur van Suriname.
E. Heldring, Suriname, p. 979-980. H. bepleit hierin een goed landwegenstelsel voor Suriname.
‘Wil men Suriname bevolken, dan moet men het eerst bewoonbaar maken. Het land is rijk
genoeg om zonder andere kunstmiddelen dan van staatswege geleide en gesteunde immigratie
omhoog gebracht te worden, mits men het niet het nodigste onthoude.’
S. de Graaff.
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genoodzaakt zijn onze vaart in te krimpen, hetgeen trouwens de Surinaamsche handel
met satisfactie begroet, aangezien hij daardoor de gelegenheid bekomt met grootere
tusschenpoozen remises naar Europa te maken dan tot nu toe het geval was. Ik wil
hopen, dat wij door deze inkrimping in staat zullen zijn de vaart met
passagiersschepen voort te zetten en niet evenals de Royal Mail1, welke het tegenover
de Engelsche koloniën sans facon deed, ten slotte gedwongen zullen zijn de
passagiersvaart op het Schmerzenskind aller koloniën op te geven. Zij kostte den
Koninklijke West-Indische Maildienst tonnen gouds per jaar en hield zijn ontwikkeling
tegen. De Royal Mail vraagt voor een geregelde vaart met passagiersschepen van
West-Indië op het Moederland $ 90.000 jaarlijksche subsidie, waarbij te bedenken
is dat de Engelsche koloniën, met uitzondering van Britsch-Guiana, niet, zooals
Suriname, afzijds van de directe route liggen, terwijl zij economisch ieder voor zich
meer te beteekenen hebben dan onze bezittingen. Wij varen liever zonder subsidie
en houden de Royal Mail er zoodoende wellicht uit, terwijl wij vrij van
ambtenaarscontrole blijven.
Van Balt dezer dagen een brief uit Lima en een telegram daarvandaan meldende,
dat hij 1 Januari naar Valparaiso zou vertrekken.

6 April 1921.
Einde Februari bracht ik eenige dagen te Londen door, ten einde met Colijn een
wijziging van ons stookoliecontract, door de scherpe daling der kolenprijzen noodig
geworden, te verkrijgen. Dit gelukte mij volkomen, maar met dat al is het de vraag
of olie stoken nog een voordeel is. De kosten van het inrichten van schepen blijken
veel hooger te zijn dan wij op grond van technische adviezen aannamen. Colijn zeide
mij, dat hij tot einde 1923 te Londen en directeur van de Bataafsche blijft. Hij wil
dus klaarblijkelijk een rol bij de verkiezingen gaan spelen.2 De tegenwoordige
regeering werkt zich, ook

1
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Royal Mail Steam Packet Company te Londen, opgericht in 1839, vertoonde sinds 1910 een
grote groei tot concern, o.a. doordat in 1910 de door Elder Dempster & Co. geëxploiteerde
scheepvaartmij'en onder haar controle kwamen, door overneming Pacific Steam Navigation
Company (1910), door aansluiting Lamport and Holt Line (1911) en Union Castle Line
(1911). Vgl. H., Concentratiebeweging Eng. Scheepvaart, p. 1216.
Colijn, sinds 1914 directeur van de Bataafsche Petroleum Mij., legde al in 1922 zijn directoraat
neer en stortte zich daarop weer in de Nederlandse politiek. Vgl. Puchinger, Colijn, p. 132.
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volgens hem, financieel in het moeras (het kan niet anders, van het oogenblik af dat,
welke regeering aan het roer zat, zij zich slechts door sociale maatregelen kon staande
houden, welke economisch niet te verdedigen zijn). Tegen dien tijd is hij een schatrijk
man.
Daarna bracht ik een week te Parijs door om de bruiloft van mijn jongsten zwager
Charles B.1 met Mlle Jordan te vieren en tevens schilderijen voor ons ‘Rembrandt’
syndicaat te zien, dat het Rijksmuseum aan oude vreemde kunst moet helpen. Tot
nu toe hadden wij een schitterende Goya (het portret van Don Ramon Saute), een
Tiepolo, dien Schmidt Degener ten zeerste bewondert, doch ik matig apprecieer, een
portret door Tintoretto, een schilderij van Joost de Paepe, leerling van Rubens, dat
wel mooi is, doch niet bepaald in het Rijksmuseum thuis behoort, en een schets van
Tiepolo - zeer interessant - die Schmidt Degener voor het Museum Boymans wil
reserveren. Te Parijs kochten Voûte2 en ik de ‘Steward’ van Velasquez, die mogelijk
niet van Velasquez is, maar niettemin een prachtig ding is. Veel merkwaardigs vonden
we niet, behalve bij Sedelmeyer, die vooral in Engelsche 18de eeuw goed geassorteerd
was. Duveen had maar één mooi ding, een odalisque van Ingres.
Thuis gekomen, vond ik de balans over 19203, die ons in staat stelt belangrijk af
te schrijven, maar niet genoeg om onze vloot geheel op de lage basis te brengen
welke de tijdsomstandigheden wenschelijk zouden maken. Het mooie eindcijfer is
aan de hooge vrachten van het eerste halfjaar te danken, toen kwam de lang verwachte
val in vrachten en sedert is het misère ouverte, zooals ik ze nog niet gekend heb. De
vrachten zijn zóó laag, dat de enorm gestegen kosten en de noodige afschrijvingen
in 1921 wellicht niet gedekt zullen worden. Wij zijn reeds begonnen met het stilleggen
van schepen, en onze Chili-vaart, waarin de grootste en duurste gebruikt worden, is
eensklaps zoo slecht geworden, dat wij gedwongen zijn de reizen daarheen op de
helft terug te brengen. Ik hoop, dat het niet noodig zal zijn met een obligatieleening
uit te komen, om ons in staat te stellen onze obligo's op in aanbouw zijnde schepen
en loodsen te vervullen, maar ik ben er niet zeker van. Die schepen en loodsen kosten
ons zooveel, dat ik zeker niet tot de bestelling medegewerkt zou hebben als ik eenig
idee van de eindbedragen gehad had.
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De Koninklijke Hollandsche Lloyd is naar mijn oordeel in een veel erger positie. Na
in het najaar 10 millioen aandeelen uitgegeven te hebben, is zij in Maart met 20
millioen 7% obligaties aan de markt gekomen, die het publiek niet genomen heeft.
Over het afgelopen jaar wordt in den prospectus niets medegedeeld dan dat - en dit
met nadruk - de ‘Brabantia’ en ‘Limburgia’ met winst geëxploiteerd worden, wat
waarschijnlijk onwaar is en in elk geval strijdt met zekere confidences die Bernard
Ruys, commissaris, mij gedaan heeft. Een scherpe briefwisseling tusschen de Lloyd
en de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij over wederzijdsche
samenwerking, welke veel te wenschen overlaat, heeft mij een bevestiging verschaft
van de leugens welke Wilmink omtrent de door mij tegenover zijn onderneming
gespeelde rol (in 1919, toen hij plotseling met een plan ter gemeenschappelijke
exploitatie der Westkust van Amerika, waarbij ook de Holland-Amerika Lijn
betrokken zou worden, aangekomen was, en voorts in de dagen van de oprichting
der ‘Vereenigde’) verspreid heeft. Ik heb daarin aanleiding gevonden mij schriftelijk
tot Van Aalst te wenden met verzoek die eerekwesties in den Raad van
Commissarissen te brengen. Gevolg was een poeslief persoonlijk briefje van Van
Aalst en een buitengewoon vleiend schrijven van den Raad, waarin evenwel de
leugens van Wilmink in het midden gelaten worden.1 Misschien is het nog te moeilijk
voor dat lichaam hem openlijk te desavoueeren, ofschoon het den leden ervan
misschien eindelijk duidelijk is geworden, dat hij hun onderneming naar den afgrond
sleept. Veel verstand en menschenkennis heb ik niet bij hem kunnen ontdekken. Kees
den Tex2 en ik waren de eenigen die nu en dan onze bedenkingen tegen Wilmink's
extravagantie lieten horen. Toen Kees er niet meer was, zweeg de andere deskundige,
die nog wel eens aanmerkingen maakte, Op ten Noort, geheel, waarschijnlijk omdat
zijn vereering voor Van Aalst, die door dik en dun met Wilmink meeging, hem zulks
verhinderde. Ruys zwijgt en Nierstrasz, die ook deskundig behoorde te zijn, loopt
geheel achter Van Aalst aan.
Aan Buitenlandsche Zaken hadden we onlangs (den 30sten Maart) een bijeenkomst
van den Raad van Bijstand, eindelijk weer eens door Colijn bijgewoond, waarin twee
kwesties besproken werden, 1e of de
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door de geallieerden toegepaste sancties, met name de bepaling, dat van de
factuurwaarde van Duitse goederen, in geallieerde landen ingevoerd, tot 50% aan de
fiscus van het importerende land moet worden betaald, terwijl indirect ingevoerde
artikelen, mits niet meer dan 75% van de samenstelling Duitsch is, vrij zijn, onzerzijds
maatregelen noodig maakten, en 2e of wij handelsrelaties met Sovjet Rusland dienen
aan te knoopen, nu Engeland een voorlopig verdrag gesloten heeft. Besloten werd
ten opzichte van beide vraagstukken voorloopig een afwachtende houding aan te
nemen. Karnebeek legde een zeker afgrijzen tegen het in verbinding treden met de
revolutionairen aan den dag, maar de leider der antirevolutionaire partij1 bleek te
Londen Krassin bij zich ten eten gehad te hebben, wat de kleine luyden zeer zou
doen schrikken als ze het hoorden. Colijn beschrijft Krassin als een bekwaam en
practisch man, doch een idealist op het gebied der sociale politiek, die stellig in de
toekomst van den communistischen staat in Rusland gelooft, al erkent hij dat men
de communistische beginselen op het oogenblik niet streng kan toepassen. Het is
volgens hem noodig, dat voorloopig de enkelingen regeeren, evenals dat vóór en na
de Fransche revolutie geschiedde, evenwel met dit verschil, dat Rusland in den loop
van eenige geslachten communistisch ontwikkeld zal worden, terwijl West-Europa
van het kapitalisme afdreef. In de eerste plaats behoeft Rusland thans het herstel van
het verkeerswezen en daarvoor was de overeenkomst met Engeland noodig. Met
Duitschland werkt het ook reeds niet-officieel, en met Nederland zal het eveneens
gaarne verkeeren, te meer omdat daarvan geen politieke invloeden gevreesd worden.
Aldus Krassin. Dat de mannen van Lenin vermoedelijk voor goed in het zadel zitten,
bevestigen de berichten van alle menschen die ik den laatsten tijd, uit Rusland
komende, sprak. Zij zullen zich echter aan economische eischen adapteeren, zooals
reeds uit hun onderhandelingen met Engeland en hun erkenning van het grondbezit
der boeren blijkt. De laatsten vreezen boven alles den terugkeer van het tsaristisch
regime, toen zij den grond niet bezaten, en hebben dus de bolsjewisten, die zij
overigens niet beminnen, tegen Koltsjak, Denikin en Wrangel, in hun oogen terecht
als tsaristische agenten verdacht, gesteund. Indien men hen, zooals het plan moet
zijn, van de verplichte inlevering van hun producten ontheft, wordt Rusland
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over eenige jaren, na het herstel zijner spoorwegen, weer een belangrijke leverancier
van granen.
Maandag j.l. opnieuw vergadering aan Buitenlandsche Zaken, eerst van de
Nederlandsche leden in de Nederlandsch-Duitsche Commissie van Toezicht op het
Duitsche crediet en daarna vergadering met de Duitsche leden, aangevoerd door Von
Mendelsohn. Enkele van de interessantste, zooals Melchior en Witthoeft, ontbraken,
doch het gehalte was veel beter dan ik gedurende den oorlog gewend ben. Een knap
manneke is de 35 jaren oude Geheimrat Kreuter1, vriend van Erzberger, doch volgens
Snouck en Everwijn niettemin betrouwbaar. Hij heeft de onderhandelingen
voornamelijk geleid.
's Avonds diner met de Duitschers bij Royal, gepresideerd door Patijn, Karnebeek
in Engeland zijnde. Ik zat naast Snouck en Herrmann van de Deutsche Bank, die
zeer quelconque is. Snouck, die Patijn als secretaris-generaal opvolgt, vroeg mij of
ik een geschikten gezant voor Washington wist. Stirum2 heeft bedankt, vermoedelijk
in een booze bui, Van Roijen eveneens. Er zit ƒ 85.000 's jaars en vrije woning aan
vast, doch men moet toch nog eens 60 à 100 mille eigen inkomen bezitten om het
eenigszins goed te kunnen doen. Cremer heeft 250 mille 's jaars uitgegeven, doch
dat was à l'américaine en niet noodig. Ik weet niemand. Hugo Loudon, hoewel niet
bijzonder bekwaam, is rijk genoeg en niet ongeschikt, doch als
Koninklijke-Petroleumman den Amerikaan niet aangenaam.

8 April 1921.
De algemeene politieke toestand is uiterst onbevredigend. Ware er slechts een man
die althans de financieele moeilijkheden tusschen Duitschland en de geallieerden
wist op te lossen. Het is toch voornamelijk het gevolg van een gebrek aan werkelijk
groote mannen dat de oorlog zoo'n legioen van bewijzen van onbevoegdheid na zich
sleept. De Duitschers knoeien en camoufleeren, doch willen au fond meer betalen
dan ze in hun domme slimheid loslaten. De Franschen, zelve insolvent, zijn de
wanhoop nabij, daar ze niet betaald worden en door militaire maatregelen nog meer
geld kwijtraken. Weinig menschen hebben daar een nuchteren kijk op de dingen.
Het ware te wenschen, dat Poincaré, die thans in een onverantwoordelijke positie

1
2

Dr. A. Kreuter, Vgl. Hirschfeld, Economische politiek, p. 84.
Mr. J.P. graaf van Limburg Stirum.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

399
dag aan dag jingo-taal uitbraakt, aan het roer kwam om te toonen of hij dan wel de
oplossing kan brengen. We zouden dan een crisis hebben, doch de lucht zou er door
gezuiverd zijn. Lloyd George in Engeland, dank zij meesterlijk laveeren nog aan het
roer, is bij dat alles eerder een slecht dan een goed element. Op het oogenblik is het
doode punt bereikt en schijnt men ook achter de schermen niet doende te zijn. Ter
Meulen, die dezer dagen uit Parijs teruggekomen is, had dit ook van Loucheur
gehoord, die zich overigens zeer optimistisch over de toekomst van Frankrijk uitlaat.
Vermoedelijk gelooft hij het zelf niet.

17 April 1921.
De brave Tellegen is gestorven, het slachtoffer van overwerking in zijn
burgermeestersambt1, waarin hij te veel zelf wilde doen. Wibaut, met wien ik voor
een week de reis naar Parijs maakte, bevestigde mij dit, en zeide mij dat hij zich
inzonderheid niet van de details van technische vraagstukken wist los te maken. Hij
was een bekwaam en sympathiek man, die buitengewoon moeilijke tijden als
burgemeester medegemaakt heeft, waarin hij over het algemeen een goede rol speelde.
Hij had echter niet de touwtjes in de hand, nòch in den Raad nòch in het College van
B. & W. Wibaut was zijn meerdere. Het benieuwt mij wie zijn opvolger zal wezen,
vermoedelijk wacht men den uitslag der verkiezingen af. Wally Boissevain beschouwt
zich als den aangewezen man.
Valstar sprak dezer dagen Van Aalst, wien de toestand van den Koninklijken
Hollandschen Lloyd leelijk in de maag schijnt te zitten en die eindelijk schijnt in te
zien, dat het financieel beheer van Wilmink te wenschen overlaat, maar nog niet
begrijpt dat verbetering slechts te verwachten is van het verwijderen van dien fantast
en blaaskaak. Men zou wel een ‘rustiger’ directeur naast hem willen hebben, maar
is bang Wilmink voor het hoofd te stooten. Voorloopig doet men het met Boud
Nierstrasz, die tot gedelegeerd commissaris is benoemd en de zaken in Brazilië en
Argentinië zal gaan opnemen. Deze maatregel zal vermoedelijk geenerlei effect
sorteeren, daar Nierstrasz' voornaamste bedoeling is Van Aalst aangenaam te zijn
en met Wilmink twee handen op één buik is, terwijl zijn financieele inzichten alle
te wenschen overlaten, getuige zijn bouw- en dividendpoli-
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tiek bij de Hollandsche Stoomboot Maatschappij1, waarvan de gevolgen te zijner tijd
aan het publiek duidelijk zullen worden.
De groote staking in Engeland is afgewimpeld, omdat de spoor- en
transportarbeiders ten slotte de al te recalcitrante houding der mijnwerkers niet
wenschen te steunen. Dit is een heugelijk ding in sombere tijden. De financieele en
politieke constellatie in Europa dreigt een crisis te naderen. De Duitschers hebben,
sedert ze hun ruiten te Londen (einde Februari) ingooiden, geen andere voorstellen
gedaan, ofschoon de sancties in het Rijn- en Roerland hun uiterst schadelijk dreigen
te worden. De Franschen, in hun insolventie de wanhoop nabij, zullen, indien niet
tijdig overeenstemming bereikt wordt (en de tijd dringt), het geheele industriegebied
bezetten. Daar daarvan de gevolgen ook voor ons noodlottig zouden zijn, vraag ik
mij af of wij niet moeten trachten tot een oplossing mede te werken, zoo mogelijk
in samenwerking met de Amerikanen. Het is echter een netelige positie. Ik sprak er
heden met Ter Meulen over, die in Parijs wel gehoord had, dat men verwachtte
spoedig weer met de Duitschers te zullen spreken, maar tevens den overwegenden
indruk bekwam, dat men genoodzaakt zal zijn Duitschland weldra in te rukken. Hij
gelooft, dat er op dat oogenblik niet onderhandeld werd. Van mijn zwager Alexandre
Bungener2, directeur van de Banque Nationale de Crédit, die met Loucheur in
aanraking komt, vernam ik dat deze volkomen verpolitiekt is, maar dat Briand3 van
harte de een of andere regeling wenscht, mits zij niet al te teleurstellend voor het
Fransche publiek zij. Ik gaf als mijn meening aan Ter Meulen te kennen, dat
medewerking van Amerika een vereischte is, door b.v. aan Frankrijk zijn schuld
kwijt te schelden, welk voorbeeld Engeland dan wel zou volgen. Als Duitschland
dan op zich nam de schade in Noord-Frankrijk te vergoeden in een vast te stellen
bedrag plus wellicht een export-premie, als die zich niet vermijden laat, dan zou men
een heel eind op den goeden weg zijn. Het is toch het belang van Amerika en Engeland
een dubieuzen debiteur af te schrijven en hem daardoor in beteekenis als afnemer te
doen toenemen. Ter Meulen zeide mij, dat dit plan veel van dat van Keynes had,
maar indertijd afgewezen was, doch nu, in Amerika althans, wellicht meer kans van
slagen had, omdat hij tot zijn verba-

1
2
3

Vgl. hier p. 405.
Broer van Heldrings vrouw.
Aristide Briand. Op dat moment minister-president.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

401
zing gezien had, dat Kent, die altijd aan den voorzichtigen kant is, in een algemeen
verspreide en zeer goed ontvangen brochure de gedeeltelijke annuleering van de
Amerikaansche vorderingen op de geallieerden bepleit, en wel met het argument,
dat die vorderingen voor een goed deel uit den tijd dateeren waarin Amerika wel in
oorlog was, doch nog geen soldaten leverde. In dien tijd hebben de geallieerden hard
gevochten en den oorlog zooveel verder gebracht, dat toen de Amerikanen hun eigen
leger stuurden, het pleit weldra ten gunste der geallieerden beslist was. Zij
voorkwamen daardoor den dood van ettelijke honderdduizenden Amerikaanse
soldaten, en dit mag volgens Kent wel in aanmerking genomen worden bij de
beschouwing van de wenschelijkheid, op terugbetaling van de schuld der geallieerden
aan te dringen. Mij was deze merkwaardige brochure niet bekend en ik merkte op,
dat Hoover, die thans in de regeering is, zeker in dezelfde richting denkt. Wij waren
beiden van meening, dat het voor Karnebeek geen zaak is, direct met de Franschen
over de zaken tusschen hen en de Duitschers te gaan spreken, maar wellicht wel met
den Amerikaanschen gezant. Ons belang bij een regeling in Europa wordt steeds
grooter.
Volgens Ter Meulen zijn de Belgen wanhopig over hun toestand. Zij gevoelen
zich door een ieder verlaten en zien geen kans hun budget ook maar ten naastenbij
in evenwicht te brengen. Het scheen hem niet bekend, dat zij intusschen van Frankrijk
in de kwestie der surtaxe d'entrepôt1 hun zin gekregen hebben, terwijl de Franschen
bovendien gedecreteerd hebben, dat goederen, van of door Nederland in
Elzas-Lotharingen ingevoerd en niet van Nederlandschen oorsprong zijnde, het tarif
général in invoerrechten betalen. Dit is de dood van onze transito-zaken naar den
Elzas en mij dunkt tegen alle verdragen in. Buitenlandsche Zaken heeft te Parijs
heftig geprotesteerd. Karnebeek kan als troef tegen Frankrijk nog de enkele millioenen
gebruiken welke wij voor reliefdoeleinden aan Oostenrijk geleend hebben en waarvoor
tenachterstelling bij een nieuwe reconstructieleening gevraagd wordt, welke Frankrijk
wil doorzetten om aaneensluiting van Oostenrijk aan Duitschland te verhinderen.
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20 April 1921.
Gisteren sprak ik Karnebeek, die geen stappen ten gunste van een regeling tusschen
de Duitschers en de Geallieerden wil ondernemen, ook niet via de Amerikanen,
omdat hij in het geheel niet zeker van succes is. Hij zegt de bedoelingen van het
nieuwe Amerikaansche bewind in het geheel niet te kennen en wil vermijden, dat de
Franschen hem betichten van hand- en spandiensten aan de Duitschers te willen
bewijzen, hetgeen zij zeker zouden doen indien een onderhoud tusschen hem en den
Amerikaanschen gezant hun ter oore kwam, iets wat zeker te voorzien zou zijn, indien
Amerika geen lust heeft, zich met de zaak in te laten. Hij laat het liever tot het
onvermijdelijke komen, om later, zonder in verdenking te hebben gestaan, de belangen
van Nederland te bepleiten, indien de omstandigheden het vergen. Hij heeft den
indruk, dat de toonaangevende menschen in Frankrijk - de clique-Poincaré - geen
regeling wenschen, daarentegen de annexatie van den linker Rijnoever, waartoe
bezetting van het industriegebied op den rechteroever, het Roerdistrict inbegrepen,
moet leiden. Besprekingen vinden, naar zijn beste weten, thans niet plaats en hij
verwacht niet veel van Duitschen kant. Simons is volgens hem een impressionabel
idealist, die voortdurend tusschen verschillende richtingen heen en weer geslingerd
wordt en zelf geen leiding geeft. De toonaangevende mannen achter de schermen in
Berlijn willen evenmin toenadering en laten het er op aankomen, dat de Franschen
oprukken, waarvan zij versterking van den geest van verzet in hun eigen aanhang
verwachten. Men is volgens Karnebeek in een deadlock verzeild, waaruit alleen een
actie der Engelschen de partijen halen kan. Een gunstig teeken is naar zijn meening
de aangekondigde bespreking tusschen Lloyd George en Briand.
Te Londen was men het bijna eens geworden. Op Zondagavond, vóór den dag van
de afbreking der besprekingen, moet een geheime bijeenkomst tusschen Lloyd George,
Briand en Simons hebben plaats gehad, waarin men zoo goed als tot overeenstemming
kwam. Helaas is dit onderhoud dadelijk erna aan Loucheur ter oore gekomen, die
roet in het eten gooide. Briand, au fond altijd conciliant gestemd, kan zich slechts
handhaven door voor de buitenwereld met de wolven mee te huilen, en indien men
in Frankrijk geweten had, dat hij aan geheime pourparlers met Simons had
deelgenomen, zou hij als minister verloren geweest zijn. Karnebeek, die pas in Londen
geweest is, beweert een en ander uit goede bron te hebben van ie-
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mand die aan de onderhandelingen deelnam. Engeland wilde een regeling, Frankrijk
niet. Het ongeluk wilde, dat de Duitschers hun voorstellen op een wijze inkleedden
die niet voor politiciens, waaronder één partij die toch al moeilijk voor overtuiging
vatbaar was, geschikt geacht kon worden. Aldus Karnebeek.
Wij kwamen nog eens over de rumoerige dagen van 1918 te spreken1, en bij deze
gelegenheid vertelde hij mij voor het eerst, dat Allizé hem op 23 October van dat
jaar namens zijn regeering den eisch van den afstand van Limburg en
Zeeuwsch-Vlaanderen aan België tegenover eenige lappen grond aan de Oostgrens
van de Duitschers af te nemen, gesteld had. Nadat hij hem geantwoord had, dat
Nederland dien nooit zou inwilligen, zoolang hij op het Plein zat, ontstond de
campagne tegen hem, waarin Allizé ook mij betrokken heeft. Typeerend voor de
diplomatieke opvattingen van dien heer was destijds zijn ontkenning van den steun
der Fransche regeering aan de Belgen verleend. Karnebeek verraste mij voorts met
de vertrouwelijke mededeeling, dat hem uit de voorlezing van de notulen der
betrekkelijke vergadering gebleken was, dat in December 1918 Wilson den afstand
van Zeeuwsch-Vlaanderen (omtrent Limburg was hij - Karnebeek - niet zeker)
goedgevonden had. Het was dus geen gemakkelijk ding geweest, het Nederlandsche
recht ten slotte te doen zegevieren en geen wonder, dat de Belgen na zooveel
aanvankelijken steun bitter teleurgesteld werden.2
Ten aanzien van de thans hangende Straatsburger kwestie bleek mij thans, dat
Karnebeek - zeer verstandig - nog niet te Parijs geprotesteerd heeft, doch eerst laat
nagaan of en in hoeverre het door de Franschen genomen decreet met bestaande
verdragen te vereenigen is. Hij laat de tenachterstelling bij Antwerpen er geheel
buiten, welke het den Franschen moeilijk zou maken, ons onzen zin te geven. Ook
hoopt hij nog eens te kunnen verkrijgen, dat de surtaxe d'entrepôt nu ten nadeele van
de Nederlandsche havens bestaande, opgeheven wordt.3
De indruk dien ik weer van Karnebeek's beleid kreeg, is, dat het aan goede handen
toevertrouwd is.
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28 April 1921.
Ter Meulen sprak dezer dagen Lamont van Morgan, die hem zeide dat hij op de
nieuwe regeering te Washington invloed uitoefende ten einde haar tot deelneming
aan de Europeesche kwesties te bewegen. Dat zij naar dien raad luisterde, is sedert
gebleken. Het laatste Duitsche voorstel lijkt mij discutabel, de Franschen moeten nu
tot matiging gedwongen worden. Ik bracht 24 en 25 te Londen door.

5 Mei 1921.
Gelukkig heeft Lloyd George een nieuw ultimatum aan Duitschland er door gekregen
en zijn dus de Franschen nog niet opgerukt, maar of hij ten slotte aan den Franschen
druk niet toegeeft, indien de Duitschers de onmogelijke eischen niet inwilligen, is
lang niet zeker, ondanks den steeds sterker wordenden drang der City naar een
regeling.
Weldra wordt het lot van Europa beslist, maar de toestand is zóó opgeschroefd,
dat elke beslissing ernstige gevolgen kan hebben. De bezetting van het Roergebied
zou in Frankrijk tijdelijk ontspanning geven, doch heillooze gevolgen voor
Duitschland en in mindere mate voor ons en Engeland na zich sleepen. Het toegeven
van Duitschland zou wel eens door een Putsch in Duitschland gevolgd kunnen worden,
vooral nu de eisch van internationale contrôle der financiën gesteld wordt, en ook
op Frankrijk teleurstellend werken, waar men (met uitzondering van de Hervé's1 en
de socialisten) het eenige heil van de militaire executie verwacht.
De oude Tindal2, sedert jaren gemummificeerd, zooals Cox3 het noemt, is Zondag
overleden. Eenige dagen te voren was hij nog ter vergadering van de ‘Nederland’4,
welke hij steeds zwijgend en suf bijwoonde. Toch had hij nog het gezond verstand
tegen de deelneming door de ‘Nederland’ met ƒ 500.000, - in het hotel Atlanta te
stemmen, hetgeen evenwel niet baatte, daar de ‘Nederland’ er door vroegere
toezeggingen vrijwel toe verplicht is. Mijn vader noemde hem een knap man en een
lastigen paus; ik heb in zijn goeden tijd alleen de laatste hoedanigheid kunnen
constateeren. Van de
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West-Indische Mail bracht hij niet veel terecht; door zich aan Suriname vast te
klampen, verhinderde hij de ontwikkeling dier maatschappij tot een groote zaak.
Uit een gesprek dat Van Aalst met Valstar gehad heeft, bleek de zorg welke de
Koninklijke Hollandsche Lloyd hem baart, doch Wilmink wil hij niet laten vallen.
Hij zoekt echter een knappen directeur, die met Wilmink overweg kan. Die is niet
te vinden, en Wilmink wil niet iemand naast zich hebben die er een eigen meening
op na houdt. Louis Hissink, die indertijd vóór Van Hengel als directeur van de
‘Nederland’ in aanmerking kwam, welke candidatuur op den tegenstand van Koning
afstuitte, bezocht mij dezer dagen, naar een betrekking in de scheepvaart zoekende.
Ik wees hem op den Lloyd en de moeilijkheden van de betrekking. Erg begeerig
toonde hij zich niet, doch ten slotte verklaarde hij aan Valstar er wel voor in
aanmerking te willen komen. Van Aalst, door Valstar benaderd, vreesde ruzie tusschen
Hissink en Wilmink, omdat Hissink lastig van karakter is en Wilmink niet minder,
maar zou de zaak met Op ten Noort na diens terugkeer uit Indië bespreken. Op ten
Noort heeft Hissink reeds eerder bij den Lloyd aanbevolen, doch Wilmink wilde er
toen niets van weten. Nu zal hij wel dengene moeten slikken dien Van Aalst aanwijst,
doch of deze de koe bij de hoorns durft te pakken, staat te bezien. De aanwijzing van
Nierstrasz als gedelegeerd commissaris bij den Lloyd is, vrees ik, een teeken van de
halve wijze waarop men er vooralsnog te werk gaat. Nierstrasz' eigen prestatie bij
de Hollandsche Stoomboot Maatschappij1 geeft hem geen titel tot een dergelijke
functie. Hij liet die zaak over 1919 30% uitdeelen, zonder voor voldoende reserves
voor nieuwe booten te zorgen, welke zij zeer duur besteld heeft; sedert is het
aandeelenkapitaal op 7 millioen gebracht, heeft zij 4 millioen aan 7% obligatieschuld
gesloten en zijn de middelen voor betaling der nieuwe booten nog niet geheel
gevonden, tenzij de verkoop van eenige hunner schepen de redding, waarvan ik hoor
spreken, verschaft. De 8% dividend, die zij over 1920 uitdeelde, is een gedwongen
fraaiïgheid, maar de heer Nierstrasz heeft zijn tantièmes binnen en verliet de
Hollandsche Stoomboot Maatschappij en het land vóór 1 Mei, zoodat hij er geen
belasting over behoeft te betalen (de wet bepaalt dat men betaalt over inkomsten
waarvan de bron op 1 Mei aanwezig is). Het komt mij voor,

1

B. Nierstrasz was van 1888 tot 1921 aan de Hollandsche Stoomboot Mij. verbonden; 1921
werd hij van directeur commissaris.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

406
dat deze man als deskundig vertrouwensman voor commissarissen van den
Koninklijke Hollandsche Lloyd weinig waarde heeft.
Ook de Paketvaart maakt slechte zaken1, het gevolg van te royaal opgedreven
uitgaven en onvoldoende vracht- en passageverhogingen. Hissink wijt de schuld
daarvan aan Koning.
Prachtig daarentegen is de balans der ‘Nederland’2, en aangezien ze weinig schepen
in aanbouw heeft, zou het mij niet verwonderen dat zij over eenige jaren krachtiger
dan de Holland-Amerika Lijn zal zijn, die 16 vrachtbooten in régie-bouw heeft, plus
drie passagiersschepen.
Ik bouw dan ook op de ‘Nederland’ voor de redding van de Koninklijke
Hollandsche Lloyd te zijner tijd. Van Aalst en Wilmink zouden deze zaak morgen
aan den dag aan de Holland-Amerika Lijn verkoopen, indien zij toebeet, en daarmede
ware de lijn voor Amsterdam verloren. Gelukkig heeft de Holland-Amerika Lijn niet
veel haast, daar ze aandeelen Koninklijke Hollandsche Lloyd nog te duur acht. Ik
ook.

Donderdag, 12 Mei 1921.
Met den avondtrein van den Haag naar Parijs vertrokken. In Den Haag vergadering
der Vereenigde3 gehad, waarin we eindelijk de Holland-Amerika Lijn tot de
aanvaarding van een juiste omschrijving van haar te respecteeren gebied bewogen.
Ook Snouck nog gesproken, die zoowaar vertelde, dat de halfgekke gezant in Chili,
Van Oordt4, die zich daar geheel onmogelijk gemaakt heeft, zich heel aardig
schoongewassen had. (Hij was naar Den Haag ter verantwoording geroepen.) Waarom
niet ter plaatse onderzocht?

Vrijdag, 13 Mei 1921.
In Hôtel Meurice afgestapt. 's Morgens naar de Hollandsche tentoonstelling5, die,
wat de oude kunst aangaat, schitterend geslaagd mag heeten. Bijzonder troffen mij
de man in harnas uit Glasgow, de Titus van Lord Crawford, de kleurige Jan Steen
(de galante maaltijd)

1
2
3
4
5

Vgl. De Boer en Westermann, Paketvaart, p. 180 vlg.
Vgl. Brugmans, Tachtig jaren, p. 61 vlg.
De Ver. Ned. Scheepvaart Mij.
H. van Oordt van Lauwenrecht.
De te Parijs gehouden schilderijententoonstelling.
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van Van Beuningen en een vrouw met bloem van Hals (geleend door Edm. de
Rothschild). Gedejeuneerd met Alex1 bij Larue, Hélène2 en daarna Charles3 opgezocht.
Nog eens naar de tentoonstelling en 's avonds bij mijn schoonouders gegeten. Mijn
schoonmoeder gaat maandag naar A'dam.

Zaterdag, 14 Mei 1921.
s'Jacob4 komt aan. Ik bezocht Dubois Catand, mijn agenten.5 Ga dan met s'Jacob naar
de Hollandsche tentoonstelling. Ditmaal zeer vol. Vervolgens een tentoonstelling
van Ingres bezocht. Zeer interessant. Een groot teekenaar, maar toch meestal
vervelend. Het mooiste schilderij is de Odalisque, die ik onlangs met Schmidt Degener
en Voûte6 bij Duveen gezien heb en Degener voor ons syndicaat wil koopen.
Gedejeuneerd in het Pavillon d'Anne ... Heerlijk weer. 's Middags naar Bagatelle te
voet. Daar de pavillons Louis XVI, waarin de comte d'Artois zijn minnespelen dreef,
bezichtigd. Gegeten bij Meurice - uitstekend. 's Avonds naar de Revue Mayol op
aanraden van Van Swinderen. Viel bitter tegen.a

25 Mei 1921.
Gisterenavond van de reis terug. Den laatsten dag te Frankfort doorgebracht. Wat
een prachtige schilderijen in het Städtliche Institut. Die heerlijke Van Eyck in het
heelemaal voortreffelijke zaaltje van oude Vlamingen, Rembrandt's Samson en Delila,
een infante van Velasquez! Ach, hoe komen wij aan zulke stukken? Wat een beperkt
volk zijn wij toch.
Op mijn reis heb ik de onverzoenlijke tegenstelling tusschen Franschen en
Duitschers kunnen constateeren. Geen Franschman schijnt in te zien, dat zijn land
op den verkeerden weg en dat het de groote onruststoker in Europa is.

1
2
3
4
5
6
a

Heldrings zwager A. Bungener.
Hélène, vrouw van voorgaande.
C. Bungener, andere zwager van Heldring.
F.B.'s Jacob.
Der K.N.S.M.
M.P. Voûte.
Een hiernavolgend kort vakantiefragment weggelaten.
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31 Mei 1921.
Schmidt Degener wordt hoofddirecteur van het Rijksmuseum. Gelukkig! Eindelijk
zal er leven en richting in komen en vreemde kunst aandacht hebben.
Men zoekt steeds een gezant te Washington. Edgar Michiels1, die zeer geschikt
zou zijn, heeft bedankt en Everwijn, die er niet voor deugt, eveneens.
Voorts hoor ik, dat men een Christelijk-Historisch burgemeester voor Amsterdam
zoekt. Glad verkeerd, dunkt mij. Iemand als Posthuma zou eerder op zijn plaats zijn.

29 Juni 1921.
De Vlugt is tot burgemeester benoemd. Anti-revolutionair middenstander.
Vermoedelijk geen kwade keus. Als hij maar niet sterk partijdig is.
Dezer dagen bezocht ik Buitenlandsche Zaken, waar ik Patijn en Snouck tezamen
aantrof. Er was weer een vraag van de Duitschers om crediet, 30 millioen, het bedrag
dat ze niet van het levensmiddelencrediet gebruikt hebben. Ze geven voor, het hier
noodig te hebben, om zonder al te groote depreciatie van de Mark de voor den tweeden
termijn der schadeloosstelling benoodigde dollars te koopen. Ze beweren van de 800
millioen goudmarken 400 reeds te bezitten. Ik heb afgeraden op het voorstel in te
gaan, zelfs tegen goedkoope steenkolen voor de Nederlandsche scheepvaart in
Duitschland als compensatie. We hebben groot belang bij de verbetering der Duitsche
valuta, die onze bedrijven ondermijnt, doch hebben reeds meer dan genoeg crediet
gegeven zonder voldoende tegenprestatie te krijgen. Kan er internationaal, d.w.z.
met steun van Amerika, iets geschieden ten behoeve van de stabiliseering der
Europeesche koersen, dan wordt de zaak voor ons aantrekkelijk, maar nog altijd is
daarop nog weinig uitzicht.
Ik drong er tevens op aan, dat de regeering nu eindelijk met de Soviets aanraking
zoekt of liever toestaat, dat gereageerd wordt op de van die zijde gezochte aanraking.
De vaart op Petrograd is heropend en Engelsche, Duitsche en Skandinavische schepen
voeren er lading aan, in de eerste plaats haring, het Russische volksvoedsel,

1

Mr. E.F.M.J. baron Michiels van Verduynen, op dat moment gezant te Praag.
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dat van buiten ingevoerd moet worden. Patijn, die tot nu toe, evenals Karnebeek zelf,
tegen het aanknoopen van betrekkingen met de revolutionairen geweest was, doch
nu de noodzakelijkheid ervan inziet, wist mij te vertellen dat de Duitschers met
medewerking van de Soviets een soort chartered company ten behoeve van de
opheffing van den landbouw in Rusland gevormd hebben. In Rusland ligt dan ook
de redding van Duitschland. Ons departement van landbouw blijkt ook export naar
Rusland te willen, zoodat we wel spoedig een stap in de goede richting zullen doen,
ondanks den tegenzin van Karnebeek.
Patijn, die het weten kan, bleek een weinig gunstig oordeel over Rosen, den tot
Minister bevorderden Duitschen gezant, te bezitten. Niet bijzonder bekwaam en
onbetrouwbaar. Zijn goedigheid, door Van Aalst dikwijls aangehaald, is volgens
hem bedriegelijk.
Mijn broer Balt is plotseling uit Spanje teruggekomen, waar hij na zijn reis door
Zuid-Amerika was blijven hangen. Hij is er met den gezant1 bevriend geraakt, die
hem gaarne aan het gezantschap verbonden zou zien, speciaal om van nut te zijn bij
de onderhandelingen over het nieuwe Spaansche tarief van invoerrechten. Hoewel
Melvill er direct om gevraagd heeft en het verzoek door Posthuma2, die Balt in Madrid
leerde kennen, gesteund werd, neemt Buitenlandsche Zaken, en voornamelijk
Beelaerts3, de houding aan alsof het hier een bijzondere gratie betreft. Door Snouck
is de zaak nu in orde gebracht, voor zoover aan Buitenlandsche Zaken ooit iets in
orde komt. Ik ben er lang niet zeker van dat er niet weer een kink in den kabel komt.
Men begint alvast Balt te verhinderen op Economische Zaken kennis te nemen van
het tarief. Al de Buitenlandsche-Zaken-menschen hebben rare kronkels in hun hersens.

3 Juli 1921.
Balt, die op raad van Posthuma heeft getracht de nieuwe Spaansche tarieven te
bestudeeren (aan de afdeeling Economische Zaken), heeft

1
2

3

Jhr. Pieter Robert Adriaan Melvill van Carnbee.
Dr. F.E. Posthuma, de oud-minister, was in die tijd president-directeur van ‘Centraal Beheer’;
bewoog zich ook op internationaal organisatorisch terrein als voorzitter van de Federatie van
Ned. Kamers van Koophandel in het Buitenland.
Jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland was in die tijd werkzaam op het departement van
buitenlandse zaken.
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van Snouck ten antwoord gekregen, dat zulks niet noodig was!a
In de Economisch-Statistische Berichten verschijnt dezer dagen een artikel van
mijn hand tegen het wetsvoorstel betreffende verhooging der invoerrechten en vooral
op bezuiniging aandringende.1 Het heil kan niet in nieuwe belastingen gezocht worden,
directe nòch indirecte, daar de eerste in een mate opgedreven zijn die bij verminderde
inkomsten reeds al te zwaar drukken zullen en misschien niet gedragen kunnen
worden, terwijl verhooging van indirecte belastingen de productiekosten ten onzent,
reeds zoo ongunstig tegenover het buitenland afstekende, verder verhoogen zou. Ik
vlei mij niet met de verwachting, dat men een bezuinigingspolitiek à outrance zal
gaan volgen, want de partijpolitiek der verschillende groepen brengt te veel - vaak
tegenstrijdige - uitgaven mede, en geen der partijen durft bezuiniging op sociale
uitgaven ‘en grand style’ aan, welke toch evenzeer noodig is als die op leger en vloot.
De werkeloosheidsuitkeringen, de salarissen van het heir van rijksambtenaren, het
onderwijs moeten aanstonds, wanneer de opbrengsten van 1921 de economische
crisis weerspiegelen, ten deele uit het nationaal kapitaal betaald worden. Merkwaardig
is het, dat de socialisten tezamen met de militairisten den bezuinigingsgezinden
Minister van Oorlog omkegelden.2 Meer dan hij wilde, zouden zij voorloopig toch
niet gedaan krijgen.
Ik denk, dat althans op leger en vloot de bezuiniging er toch komt. Men spreekt
van Ruys als Minister van Oorlog, ad interim, wat nog zoo'n slechte oplossing niet
zou zijn, n'en déplaise de anti-revolutionairen en Christelijk-historischen, maar wie
wil Minister van Financiën zijn met Aalberse als collega, of liever zoo lang de
Roomschen den socialisten de loef in sociale politiek trachten af te steken.3
Buiten ons land blijft de politieke toestand ellendig, de schuld van de Fransche
dwingelandij en willekeur tegenover Duitschland en van de onbegrijpelijke
kortzichtigheid van Curzon4 (of Lloyd George) in de Levant. De Engelschen hebben
daar op het verkeerde paard gewed door de Grieken in hun megalomanie te steunen.

a
1
2
3
4

Fragment over ziekte der kinderen weggelaten.
Vgl. E. Heldring, Verhooging van invoerrechten, p. 575-577.
Willem Frederik Pop.
Als opvolger van Pop trad J.J.C. van Dijk op (1921-1925); als opvolger van De Vries kwam
De Geer. Vgl. voor Aalberse's moeilijke positie Gribling, Aalberse, p. 385 vlg.
De Engelse Levant-politiek was het werk van Lloyd George, achter de rug van Curzon om
gevoerd, die er echter niet toe kon komen op grond hiervan af te treden.
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31 Juli 1921.
Balt, de voortdurende in het oog loopende kwetsende houding van Beelaerts moede,
heeft zich teruggetrokken en gaat weer op reis, nu naar Oost-Azië en Canada.
Buitenlandsche Zaken is onverbeterlijk. Herhaaldelijk wordt er door ministers (reeds
Van Tets zeide het mij) en menschen als Snouck beweerd, dat men gaarne jongelui
uit handelskringen de diplomatie in ziet gaan, maar als ze het ongeluk hebben zich
aan te bieden, hebben ze zich allerlei vernederingen te laten welgevallen om geplaatst
of bevorderd te worden. Het is en blijft een kliek vol met intrigues en
onbeduidendheden.
Dezer dagen had ik in Den Haag een onderhoud met Wierdsma (Holland-Amerika),
Wilmink en M. de Beaufort. De Hollandsche Lloyd, wien het zeer slecht gaat, wil
in de Cuba-sectie der West-Indische Conferentie komen, doch stuit daarbij op den
tegenstand der Holland-Amerika Lijn. Trots al Wilmink's welbespraaktheid gelukte
het hem niet verandering in de houding van dit lichaam te brengen, dat hij in zijn
grootheidswaan tegen zich in het harnas gejaagd heeft. De Koninklijke West-Indische
Maildienst zou zich niet tegen de toelating van den Koninklijke Hollandsche Lloyd
verzetten, indien deze zich verbindt zich van concurrentie in welke richting ook tegen
de Koninklijke West-Indische Maildienst en de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij te onthouden. Ik maakte van de samenkomst der drie partijen
gebruik door Wilmink aan te vallen wegens zijn perfide bewering, dat ik tusschen
Juli 1919 en begin 1920 achter zijn rug met de Holland-Amerika Lijn zou gesproken
hebben om met haar een regeling te treffen, terwijl ik hem een antwoord schuldig
zou gebleven zijn op zijn voorstel met hem en de Holland-Amerika Lijn de
gezamenlijke exploitatie der Westkust van Amerika te bespreken. Wierdsma
verklaarde thans onmiddellijk, dat van die bewering niets waar was en dat hij mij
pas ontmoet had toen hij ter zake van de Oost-Aziëvaart in December 1919 een
bespreking met de ‘Nederland’ en de Rotterdamsche Lloyd had en toen bemerkte,
dat ook de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij daarbij betrokken
was. Daarop herhaalde Wilmink zijn oude bewering, dat hij buiten die besprekingen
gelaten was. Ook dit werd thans voor de zooveelste maal weerlegd, immers hij werd
onmiddellijk uitgenoodigd toe te treden, toen bij de tweede bespreking uit het
samengaan in de Oost-Aziëvaart het besluit tot samenwerking op alle gebied genomen
was. Die uitnoodiging geschiedde nog wel op mijn

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

412
instigatie. De leugens van Wilmink hebben mij vooral daarom gehinderd dat zij een
handeling deden veronderstellen welke met mijn plicht als commissaris van den
Koninklijke Hollandsche Lloyd onvereenigbaar zou geweest zijn. Hij eindigde thans
amende honorable aan te bieden, welke ik aannam.1
Na afloop der bespreking wandelde ik met Wierdsma op en vroeg hem, waarop
de fusieplannen tusschen Koninklijke Hollandsche Lloyd en zijn lijn indertijd afgestuit
waren.2 Hij zeide mij, de Koninklijke Hollandsche Lloyd verlangde fusie en de
Holland-Amerika Lijn kon hoogstens de overneming der lijn overwegen, daar haar
bedrijf zooveel beter dan dat van de Koninklijke Hollandsche Lloyd was. Na een
laatste samenkomst met Van Aalst en Wilmink voor den Koninklijke Hollandsche
Lloyd en Westerman en Wierdsma voor de Holland-Amerika Lijn is de zaak, die
zich achter den rug van commissarissen om afgespeeld had, op het doode punt
gebleven. Ik heb thans aan Wierdsma gezegd, dat trots onzen wensch om met
Rotterdam samen te werken de ‘Nederland’ en de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij niet goedschiks zouden toelaten, dat Rotterdam de ‘say’
over den Koninklijke Hollandsche Lloyd zou krijgen. Hij nam deze mededeeling
oogenschijnlijk zeer goed op.
Eenige dagen daarna deed ik van dit gesprek mededeeling aan Van Hengel van
de ‘Nederland’ en toen bleek het, dat de ‘Nederland’ Op ten Noort, die nog steeds
onder-voorzitter van commissarissen bij den Koninklijken Hollandschen Lloyd is,
te kennen gegeven heeft, dat zij onder zekere voorwaarden bereid zou zijn den
Koninklijken Hollandschen Lloyd bij te springen. Een dier voorwaarden zou zijn het
ontslag der tegenwoordige directie - doch dit heeft de ‘Nederland’ nog niet aan Op
ten Noort gezegd en met de onstandvastigheid van Oderwald weet ik niet of de
Nederland aan dat, naar mijn en hun meening essentieele beding zal vasthouden.
Haar indruk is, dat Wilminks beheer niet zuiver is en dat hij en Foudraine te veel
van elkaar weten om ook den laatste mogelijk te maken. In elk geval is Wilmink een
dolleman op financieel gebied, doch het zou mij niet verwonderen indien de
‘Nederland’ in haar wantrouwen gelijk had. De vorstelijke uitgaven van Wilmink
zijn niet uit zijn tantièmes te

1
2

Vgl. ter zake hier p. 347, 351, 374 en 377 e.v.
Heldring doelt hier op de besprekingen uit 1915, die geen resultaten hebben gehad. Mededeling
van de heer A.D. Wentholt namens de Holland-Amerika Lijn te Rotterdam.
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verklaren. De benarde positie van den Koninklijken Hollandschen Lloyd is overigens
bijna een publiek geheim. Zij heeft nog 13 millioen noodig en weet niet waar die
vandaan te halen. Alle reizen laten verlies, behalve die der ‘Brabantia’ en ‘Limburgia’,
welke althans bedrijfsoverschotten zouden laten, dit volgens Op ten Noort. Van
Hengel en mij, die deze schepen als onrendabel beschouwen, verwondert dit zeer.
Behalve de ‘Nederland’ en de Rotterdamsche Lloyd lijden de Nederlandsche lijnen
alle min of meer aan indigestie. Wij1 zijn genoodzaakt geweest een obligatieleening
van 10 millioen uit te geven, waarmede wij onze bouwverplichtingen denken te
kunnen dekken. De zaken gaan zeer slecht en de groote schepen welke wij in de
laatste jaren verwierven, vinden haast geen emplooi. Nog twee hebben wij er te
verwachten, waarvan de ‘Amsterdam’, groot 16.000 ton, onder de omstandigheden
een witte olifant is. Ik verwacht ook geen spoedige aanmerkelijke verbetering, zoolang
de onrust in Europa voortduurt en de valuta's onstabiel blijven. Mogelijk is het dat
de uitputting van voorraden echter een kleine vermeerdering van vervoer zal brengen,
doch de vooruitzichten der Nederlandsche reederijen zijn met het oog op de Duitsche
concurrentie niet gunstig.
Zorgelijk is ook de toestand der Hollandsche Stoomboot Maatschappij, wier
financieele politiek eveneens zeer bedenkelijk is geweest. Zij schijnt na haar laatste
obligatieleening nog 7 millioen noodig te hebben, welke de banken weigeren haar
te verschaffen. Ter Meulen vroeg mijn opinie, aangezocht zijnde, doch ik vond het
geen commercieele propositie.
Ook de Paketvaart dreigt vast te raken, een gevolg van royaal uitgeven zonder
voor stijging der inkomsten te zorgen, kortom de luchthartigheid van Koning, tot
voor kort directeur-generaal der Paketvaart in Indië, nu directeur der ‘Nederland’,
waar zijn collega's zich tegenover mij ook in zeer bezorgden toon over zijn gebrekkig
begrip van verantwoordelijkheid hebben uitgelaten. De samenwerking is
dientengevolge zeer zorgelijk. Het is een patente kerel, maar ze durven hem niet
alleen te laten. Het tegenwoordig bewind der Paketvaart in Indië schijnt onbekwaam
te zijn, en hier gaat van den luien Hummel2 niets uit. Geen prettige tijd voor den
ouden heer Op ten Noort die, voor zijn genoegen in Indië reizende, daar allerlei moei-

1
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De K.N.S.M.
J.H. Hummel.
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lijkheden heeft aangetroffen en ze nu hier moet helpen opknappen. Hij is er echter
niet de man naar, om een Augiasstal te reinigen. De menschen die hij aangesteld
heeft, laat hij nooit los, al deugen ze niet. Slechts met Jonckheer1 werd het al te bont
en die is ten slotte moeten gaan.
De Kabinetscrisis is opgelost2 en er is in De Geer een krachtiger figuur voor
financiën gekomen dan we mochten hopen, maar daar Aalberse en De Visser3 blijven,
zie ik niet hoe er voldoende bezuinigd kan worden.
Treub, dien ik gisteren ontmoette, denkt, dat het ontwerp voor tariefverhooging4
door De Geer ingetrokken zal worden.
Met Soviet-Rusland gaan we niet onderhandelen, althans nog niet. Karnebeek wil
hier geen Soviet-vertegenwoordigers hebben uit vrees voor propaganda. Wel wil hij
Van de Sande Bakhuyzen naar Moskou zenden om den indruk te verwekken, dat wij
te zijner tijd ook wel weer handel met Rusland willen drijven. Intusschen wordt de
kans, dat Rusland spoedig kan exporteeren, steeds geringer. De berichten omtrent
hongersnood op ongekende schaal slaan aan de laatste hoop den bodem in.
De aanvraag om een nieuw Duitsch crediet is afgewimpeld. Van Aalst en Kröller
(de laatste om politieke redenen) waren ervoor, Van Vlissingen wilde het van het
revolving credit afnemen5, doch na een krachtige philippica van Trip, die onze
staatsfinanciën vrijwel hopeloos schijnt te vinden, was de groote meerderheid ertegen.
Van Aalst zeide na afloop der vergadering overtuigd te zijn, dat de Engelsche bankiers
Duitschland zouden helpen. Hij wist er waarschijnlijk meer van, daar ik eenige dagen
later vernam, dat Mannheimer van Mendelsohn naar Londen vertrokken was en in
de pers vermeld werd, dat Duitschland een crediet van 150 millioen goudmarken
gevonden had. Vissering wist er niets van, terwijl Ter Meulen vermoedt, dat J. Henry
Schroeder & Co., Kleinvoort en dergelijke half-Duitsche

1
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J.B.A. Jonckheer.
Met de reconstructie van zijn kabinet was Ruys op 27 juli gereed; Van Dijk verving Pop
(oorlog) en De Geer De Vries (financiën). Vgl. Oud, Jongste verleden, dl. I, p. 296.
Resp. aan arbeid, handel en nijverheid en aan onderwijs, kunsten en wetenschappen.
Vgl. hier p. 410. Inderdaad trok De Geer het wetsontwerp in.
Vgl. hier p. 369.
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huizen1, wellicht met deelneming Lippmann Rosenthal en Bunge & Co.2, het geld
verschaft hebben. Daar latere berichten van een crediet voor graanaankoopen spreken
en Alexander van Bunge mij te kennen heeft gegeven, dat zij hun zaken zeer sterk
gaan uitbreiden, acht ik het wel waarschijnlijk, dat Duitschland voor een
goederencrediet Nederlandsche belangstelling gevonden heeft, al is het eenigszins
verwonderlijk, dat de Nederlandsche Bank, bij wie de Hollandsche geldschieters ten
slotte zullen moeten verdisconteeren, er niet in gekend zou zijn. Daar onze banken
of bankiers, behalve Hope, Lippmann en de Amsterdamsche Bank, zooals Van Loon3
het noemt verkouden4 zijn, is van hen geen deelneming van belang te verwachten.a
Everwijn is bij gebrek aan beter tot gezant te Washington benoemd. Een meer
ongeschikte man dan deze stijve ambtenaar om met Amerikanen op te schieten, is
moeilijk denkbaar. Hij heeft mij toevertrouwd, dat hij de taak voor een jaar op
‘wederzijdsche proef’ aanvaard heeft en, zoo het hem (of de regeering) niet mocht
bevallen, weer in zijn betrekking van regeeringscommissaris voor het Duitsche crediet
kan terugtreden. Patijn vervangt hem daarin tijdelijk.

5 Augustus 1921.
Ik ben eenige dagen in Londen geweest en dineerde Dinsdag bij Van Swinderen met
Generaal Smuts, Deterding, Colijn, Kröller en Lovink. De Londensche agent der
Nederlandsche Handel-Maatschappij, Derkinderen, was er ook. Gelegenheid tot een
particulier gesprek met Smuts, dat ik gaarne gevoerd had, was er nauwelijks, zoodat
ik niet de stoomvaart op Zuid-Afrika heb kunnen aanroeren. Smuts heeft echter aan
Van Swinderen gezegd, dat de indruk welken de passagiersbooten der
Holland-Zuid-Afrika lijn gemaakt hadden, een slechte is - onordelijk en onzindelijk.
Intusschen heeft de Eerste Kamer aan deze weinig belovende onderneming het
subsidie be-

Vgl. voor achtergronden: Jongman, Nederlandse geldmarkt, p. 196 vlg.
Op 1 januari 1922 is de Firma Bunge & Co. te A'dam omgezet in de N.V. Bunge's
Handelmaatschappij. Mededeling van de directie dezer onderneming.
3 Jhr. W.H. van Loon, de firmant van Hope & Co.
4 In meer of mindere mate in liquiditeitsmoeilijkheden verkeren.
a Een kort fragment over ziekte der kinderen weggelaten.
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krachtigd.1 De oude Cremer, waarschijnlijk beïnvloed door Van Aalst, heeft nog veel
holle woorden gevonden om de zaak in den Senaat te verdedigen. De aanraking
welke wij als beheerders der Holland Oost-Afrika lijn met de directie der Zuid-Afrika
lijn tot dusverre hadden, gaf ons een zeer ongunstige indruk van hun opvattingen in
zaken.
Om op Smuts terug te komen, hij betreurt zeer het optreden der Franschen tegenover
Duitschland en vreest daarom de ernstigste gevolgen op den duur. Hij zegt dat die
politiek sterk onder den invloed der Fransche industrieelen staat, die meer
zeggingschap over de West-Duitsche staal- en kolennijverheid begeeren. Daarmede
wordt waarschijnlijk in de eerste plaats de Wendel-groep2 bedoeld.
Ik zocht ook Huth Jackson op, die meende een kleine revival in zaken te
constateeren. Ik blijf van opinie dat, al zal zich wegens uitputting van voorraden iets
meer handel ontwikkelen, de wisselvalligheid der valuta's en de onzekerheid in
Europa aan een duurzame verbetering in den weg staan. Jackson zei mij, dat enkele
Engelsche groepen groote graancredieten aan Duitschland verstrekt hadden, doch
hij scheen niets te weten - deed althans alsof - van crediet verstrekt ten behoeve van
de afbetaling van den volgenden termijn der Duitsche schuld aan de Geallieerden.
Wel had Von Sthamer, de Duitsche gezant, hem gezegd, dat de afbetaling van den
Augustustermijn verzekerd was, doch dat de Novembertermijn waarschijnlijk niet
betaald zou kunnen worden.
Van Walree, die gisteren bij mij at, wist mij te vertellen dat Mannheimer van
Mendelsohn gedaan had weten te krijgen, dat Engelsche en Hollandsche banken
samen, de Handel-Maatschappij, Lippmann en de Amsterdamsche Bank, een garantie
van 150 millioen goudmarken loopend tot 30 September, ten behoeve van
schuldafbetaling aan de Reichsbank verschaft hebben. De garanten ontvangen ¾%
commissie en, indien gefourneerd wordt, 9% rente. Het onderpand, papieren marken,
is niets waard.
Voorts hoorde ik van Walree, dat de geldnood van den Koninklijken Hollandschen
Lloyd aanleiding zal geven tot een zeer scherpe con-

1
2

Vgl. Handelingen Eerste Kamer, 30 juli 1921; Staatsblad 1921, no. 1018, en Heringa, Handel,
nijverheid, scheepvaart, p. 95.
De tot de zware industrie behorende belangengroep rond de Franse N.V. Les Petit-fils de
François de Wendel et Cie. Vgl. Grand Larousse, dl. 10, p. 935.
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trôle op de directie. Van Aalst heeft getracht dit te voorkomen, doch heeft moeten
wijken, daar ook Roelvink eindelijk begrijpt dat Wilmink een dollemanspolitiek
gevoerd heeft en, indien vrijgelaten, blijft voeren. Een reorganisatie zal noodig zijn,
en men verwacht steun van de ‘Nederland’ en de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij, van de laatste niet veel, want onze balans zegt duidelijk
dat wij geen geld hebben, en onze uitgifte van 10 millioen obligaties dat wij geen
geld verdienen. Ik deelde hem mijn gesprek met Wierdsma mede en zeide hem, dat
de ‘Nederland’ er zich op voorbereidt om den Lloyd op de been te houden, doch
zeker zal verlangen dat Wilmink en Foudraine verdwijnen, de eerste om bekende
redenen, de ander omdat men bij de ‘Nederland’ gelooft dat hij door Wilmink tot
directeur is voorgedragen omdat zij te veel van elkaar afweten.
Het is onbegrijpelijk dat Commissarissen van den Lloyd ondanks al mijn
waarschuwingen nooit hebben voorzien, dat Wilmink op een catastrophe aanstuurde.
Het verwondert mij van Roelvink, doch Walree zegt, dat hij niet knap is en de laatste
jaren slechts achter Van Aalst aangeloopen heeft. Dat is ook met Op ten Noort het
geval.

5 September 1921.
Ik ben 14 dagen met vacantie te Bergen aan Zee geweest - heerlijk oord - en heb
daarna een week in Den Haag doorgebracht ter bijwoning van het congres van de
International Law Association, waar (in de afdeeling voor zeerecht) allerbelangrijkste
veranderingen in de connossementsbepalingen werden aangenomen.1 Van uit Bergen
toog ik ééns naar Amsterdam om in een bestuursvergadering van de ‘Nederland’
aanwezig te kunnen zijn, waarin een voorstel der directie deel te nemen voor een
bedrag van 1½ millioen aan een crediet van 6½ millioen, dat de Nederlandsche
Handel-Maatschappij, Hope en de ‘Nederland’ tezamen aan de Hollandsche
Stoomboot Maatschappij willen verschaffen om haar in staat te stellen en door haar
bestelde schepen af te betalen. De waarde der ongeveer 50.000 tons groote vloot op
hoogstens 10 millioen schattende, kan men uitrekenen dat de waarde der aandeelen
nihil is, immers de maatschappij heeft reeds een obligatieschuld van 4 millioen,
zoodat haar totaal

1

Vgl. hierover Roosegaarde, Congres, p. 711 vlg. en id., The Hague Rules, p. 849, 905 en
1035 vlg.
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obligo even groot als haar bezit aan schepen is. Daarbij verwaarloos ik een goodwill
die in een verlieslatend bedrijf niet veel beteekent. Dit is het gevolg van een dwaas
beheer - bestellen van schepen tot de hoogste prijzen, te hooge dividenden uitkeeren
en niet behoorlijk afschrijven. Ik heb ter vergadering vóór het voorstel gestemd, maar
gewaarschuwd dat het geld niet spoedig uit de zaak teruggenomen zou kunnen worden
en men zich integendeel er op kon voorbereiden, dat er later bij de reorganisatie nog
meer zal bij moeten. Van Aalst was aanwezig en deelde mij mede, dat de dokter hem
twee maanden rust voorgeschreven had, omdat hij zeer overspannen en zijn hart niet
in goeden staat was.
Zaterdag, 3 September, werd ik verrast door het lezen van een advertentie in de
courant, inhoudende een oproeping voor een algemeene vergadering van den
Hollandschen Lloyd ter verleening van ontslag op verzoek aan Wilmink en ter
benoeming van een opvolger.
Bij de ‘Nederland’ vernam ik, dat Ruys daar losgelaten heeft, dat Wilmink geld
van de Lloyd ‘geleend’ had in verband met zijn eigen buitensporige uitgaven (zijn
buiten te Maarn moet 9 ton gekost hebben) en hij tot een onvrijwillig ontslag
gedwongen is geworden. Louis Hissink wordt zijn opvolger. Er is nog 13 millioen
geld noodig ter afbetaling van nieuwe schepen, waaronder twee passagiersschepen,
welke volgens de directie der ‘Nederland’ volslagen onbruikbaar zijn en ieder 9
millioen kosten. Deze, zoowel als de oude ‘Frisia’ en ‘Hollandia’, worden ten verkoop
aangeboden. Ik heb een berekening van de boekwaarde en de werkelijke waarde van
de vloot van den Koninklijken Hollandschen Lloyd gemaakt en bevind, dat de eerste
de laatste aanzienlijk overtreft en de obligo's zóó groot zijn, dat ook de aandeelen
van deze maatschappij weinig waard zijn. Het publiek zal van deze revelaties verstomd
staan. Helaas zijn nog meer ontgoochelingen te verwachten, want er worden
allerwegen verliezen in de scheepvaart geleden, wel het meest door de ‘Vereenigde’.1
In de vaart op Britsch-Indië strijdt zij tegen de ‘Hansa’2, die er op uit is, de
alleenheerschappij welke zij vóór den oorlog in de vaart van het Continent bezat te
herwinnen, en dank zij de lage Duitsche valuta (de gages van matrozen bedragen in
Duitschland Mk. 700 = ƒ 25 à ƒ 26, terwijl wij ƒ 130 betalen) staat zij zeer sterk. Ik
vraag mij af of de strijd vol te houden is. In de vaart op China, Australië en

1
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De Vereenigde Ned. Scheepvaartmij.
De Deutsche Dampfschiff Gesellschaft Hansa te Bremen.
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Afrika worden evenzeer zware verliezen geleden, en voor mijn maatschappij1, welke
indertijd gedwongen is geweest voor een te groot kapitaal in de Vereenigde deel te
nemen, is het vooruitzicht ernstig. Haar eigen zaken gaan slecht, de vooruitzichten
zijn, eveneens met het oog op de Duitsche concurrentie, zorgelijk en ik zie nog niet
hoe zij kan voortgaan met geld in de Vereenigde te storten, daar de 10 millioen welke
zij zoo juist geleend heeft, voldoende zijn om haar bestellingen af te betalen, maar
meer ook niet.

18 September 1921.
De indrukken welke ik onlangs ter vergadering van de ‘Vereenigde’ opdeed, zijn
gunstiger dan mijn verwachtingen waren. Wel wordt allerwegen geld verloren, maar
de vooruitzichten op verschillende lijnen worden gunstiger, niet wat de hoogte der
vrachten, maar wat de hoeveelheid lading aangaat.
De Hollandsche Lloyd is door tusschenkomst van Op ten Noort bij de ‘Nederland’
en de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij om geld komen
aankloppen. Er blijkt niet 13 millioen, doch ongeveer 23 millioen noodig te zijn. Wij
hebben geen geld, de ‘Nederland’ wel, doch zij wenscht het te houden en in geen
geval in een zaak te steken die nog niet gereconstrueerd is, zooals de bankiers willen,
die er vóór alles belang bij hebben, dat de obligaties welke in het begin des jaars met
de mededeeling uitgegeven werden, dat met het bedrag der leening alle obligo's
gedekt waren, door het publiek nog als volwaardig beschouwd worden. De waarde
der vloot schatte ik op 33 millioen, hetgeen wellicht 36 kan worden, de obligo's
bedragen in het geheel 42 à 44 millioen. Ik zie nog niet hoe de maatschappij behouden
kan blijven, doch de ‘Nederland’ en wij zijn het erover eens, dat Amsterdam zijn lijn
op Zuid-Amerika moet hebben. Walree en Guépin waren gisteren bij mij om nog
eens den nadruk te leggen op het belang van het behoud van den Koninklijken
Hollandschen Lloyd als zoodanig, de reputatie in het buitenland (groote roep in
Zuid-Amerikaansche kringen als voortreffelijke passagierslijn), ontwrichting
gedurende langen tijd der scheepvaartmarkt op de Amsterdamsche beurs enz. Zij
wenschen 15 millioen preferente aandeelen te plaatsen onder Commissarissen, die
voor hun fatsoen mede zouden moeten doen, bij de scheepvaart en de banken zelf
en

1

De K.N.S.M.
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voorts nog zooveel obligaties, dat er in het geheel 25 millioen schuld bestaat. Er
zouden dus nog enkele millioenen water1 en geen werkkapitaal aanwezig zijn,
bovendien een veel te hooge rentelast. Ik acht participatie op deze basis voor de
scheepvaartmaatschappijen niet aannemelijk. Ik ga overmorgen naar Zuid-Amerika,
kan dus geen deel aan de beraadslagingen nemen, maar zou, afgescheiden daarvan,
in elk geval het resultaat van het onderzoek der Commissie Van Hengel-Hissink
willen afwachten. De oude heer Op ten Noort, die in afwezigheid van Van Aalst
waarnemend president van Commissarissen is en voor al de ellende staat, is zeer te
beklagen, maar hij zoowel als zijn collega's in den Hollandschen Lloyd, in de eerste
plaats Van Aalst, hebben zich aan ongelooflijke luchthartigheid schuldig gemaakt,
ondanks mijn waarschuwingen.
Vissering zocht mij jl. Maandag op, mijn meening over de bankpolitiek ten aanzien
van den gouduitvoer willende weten, voor het geval het £ het (vroegere) goudpunt
van ƒ 12,15 overschrijdt, iets wat hij ziet aankomen. De goudpolitiek wordt onder
veel begeleiding van quasi wetenschappelijke pro en contra betoogen, waarin vooral
Van Gijn onbehoorlijk fel tegenover Vissering staat, voornamelijk door gevoel
ingegeven.2 Mijn gevoel zegt mij dat, waar het goud in overwegende mate naar
Noord-Amerika verhuisd is en de wisselkoersen der meeste landen door inflatie zich
van het goud losgemaakt hebben en hoogst onstabiel zijn, goud niet meer de rol van
regularisateur speelt, terwijl men bovendien in aanmerking te nemen heeft, dat de
invloed van een goudzending van het ééne land naar het andere vervloeit over de
multiple verhoudingen van de betalingsbalansen van alle landen - die tezamen als
het ware een stelsel van hevelvaten vormen. Men zou dus met goudremises naar
Engeland zeer waarschijnlijk niet of slechts zeer tijdelijk bereiken, dat de Engelsche
koers er door verlaagd zou worden. Zooals Ter Meulen mij eenige dagen later zeide,
weifelde Vissering oorspronkelijk, maar daartegenover verdedigde hij het vasthouden
van goud, was echter
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Tekort.
Vgl. A. van Gijn, resp. Disconto-verhoging; De gouden standaard (en nog iets); Gouden
standaard en discontopolitiek, in Ec. Stat. Ber. (1920), p. 312, 379 en 425; id., Nieuwe
circulatiebankpolitiek, in De Economist (jan. 1920). Vgl. G.M. Boissevain, Van Gijn en de
Ned. Bank, p. 359. Pikant was dat Van Gijn kon. commissaris van de Ned. Bank was. Einde
1921 kwam de kwestie ook ter sprake in de Tweede Kamer bij de behandeling van hoofdstuk
VII B der begroting 1922.
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blijkbaar zeer bevreesd voor de critiek van zijn tegenstanders, die hem al over de
stijging van den dollar lastig vallen. Hij wil ook zeer terecht niet onder de
gouddekking van 40% gaan, ofschoon het wettelijk minimum sedert den oorlog 20%
is, zoodat hij het wonder der ophouding van den gulden tegenover het pond met
ongeveer ƒ 200 millioen zou moeten tot stand brengen. Afgescheiden van deze vraag
acht ik de daling van den gulden geen bedenkelijk ding, nu onze industrie, onze
export en onze scheepvaart steeds ernstiger concurrentie van de altijd maar dalende
mark ondervinden.
Joost van Vollenhoven heeft zich tot commissaris van de geheel vooze Hollandsche
Stoomboot Maatschappij laten benoemen, naar hij mij zeide om te helpen als het
noodig is.
Ter Meulen is uit Genève terug, waar hij voor Oostenrijk (dat volgens zijn plan
geholpen moet worden)1 niets heeft kunnen doen, daar eerst het congres te Washington
de prioriteit van een dollarleening moet opheffen, hetgeen maanden duurt. Intusschen
zinkt het arme land steeds verder naar de diepte. Hij heeft Van der Lip2 gesproken,
die zeer duister over den financieelen toestand van Duitschland is, zoo ook Vissering,
die er eveneens zoo even geweest is. Ik zie geen mogelijkheid meer het bankroet
daar te vermijden, doch dan volgt Frankrijk ook en wat dan?

19 September 1921.
Heden vond de algemeene vergadering van aandeelhouders plaats waarin Wilmink
zijn ontslag kreeg en Louis Hissink tot zijn opvolger benoemd wordt. Het oordeel
over dezen laatste is niet eensluidend. Een harde werker is het zeker en geen dolle
verkwister zooals Wilmink. Hij neemt zijn benoeming in beraad en zal zonder twijfel
eerst willen zien wat zijn onderzoek naar den werkelijken stand der zaak oplevert en
wat het overleg der bankiers en reeders. Zoo mogelijk moet de Koninklijke
Hollandsche Lloyd behouden blijven, ook de naam, die in Zuid-Amerika zonder
twijfel een actief van beteekenis vertegenwoordigt, en ik heb den indruk, dat van de
bankiers althans Van Walree inziet, dat zij het leeuwendeel van de schuld voor hun
rekening moeten nemen, maar met dat al zie ik nog geen gezonde verhouding tusschen
verplichtingen en bezittingen.
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Vgl. hier noot 3, p. 385.
De Amerikaanse bankier.
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Ik verlaat Nederland en Europa in zeer hachelijke omstandigheden en vrees, dat ik
niet veel juichtoonen zal vernemen zoolang ik in de verte ben. Wat zal de toestand
zijn wanneer ik in Maart terugkom. Zal de groote krach1 er zijn geweest of zijn? Laat
ons hopen, dat mijn kinderen het althans goed zullen maken. Mijn vrouw begeleidt
mij naar Brazilië en Argentinië, doch keert dan terug. Ik ga naar de Westkust door
en keer over Panama terug. Alex en Bé2 trekken zoo lang bij ons in en passen op het
kroost. Wij schepen ons op de ‘Brabantia’3 in, een der beide bodems tegen welker
aankoop ik indertijd protesteerde. Ik hoorde van Van Hengel4, dat zij in de
tegenwoordige omstandigheden minder verlies laten dan de oude kleine mailschepen.a

Buenos Aires, 18 October 1921.
Aan boord bezochten mij bij aankomst de heeren Wessels en Vonk van het agentschap
van den Koninklijken Hollandschen Lloyd, beiden diep begaan met en bezorgd over
den noodtoestand van de maatschappij, welken zij voorzien hebben sedert zij met
de ‘Brabantia’ en ‘Limburgia’ kennis maakten en hoorden van de bestelling van 5
groote vrachtschepen en 2 mailschepen tot de hoogste prijzen en, in 1919 in Holland
zijnde, zagen hoe het geld op alle mogelijke wijze weggegooid werd. Door de goede
zorgen van deze heeren werd ons het landen in Argentinië toegestaan, hoewel onze
immigratiepapieren wegens ons onverwacht doorgaan naar Buenos Aires niet compleet
waren, terwijl zij voor onze logies in het hotel zorgden.
Heden maakte ik met den heer Molder kennis, directeur van de Hollandsche Bank,
die haar door zijn buitengewoon talent als arbitrageant veel geld heeft laten verdienen,
klaarblijkelijk ten nadeele van zijn zenuwgestel, dat zichtbaar geleden heeft. Hij is
een Amsterdamsche jongen van eenvoudige komaf, geschoold bij de Amsterdamsche
Bank, ruw van uiterlijk, maar een van het soort die den Hollandschen naam eer
aandoet.

1
2
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4
a

Vgl. hier p. 442.
Dit zijn ir. Alexander Heldring en diens vrouw, resp. broer en schoonzuster van Heldring.
Van de Kon. Hollandsche Lloyd.
J.F. van Hengel, de directeur der Stoomv. Mij. ‘Nederland’.
In het hiernavolgende zijn van Heldrings reis naar Zuid-Amerika de reisbeschrijvingen
achterwege gelaten; 20 april 1922 neemt hij het normale dagboek weer op. Einde cahier acht,
begin cahier negen (5 oktober 1921).
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De bank heeft veel geld verloren, volgens Molder in Brazilië, waar zij naar zijn
meening niet had moeten beginnen, omdat zij geen knappe cambio (arbitrage)
menschen ter beschikking had en dus haar fortuin in crediet geven heeft gezocht,
wat in een vreemd land voor een nieuwe bank gevaarlijk spel is. Hij zegt echter, dat
de positie der instelling gezond is, al zal zij wellicht goed doen ditmaal geen dividend
uit te keeren. De aandeelen zijn in Holland dan ook volgens hem te zeer gedeprecieerd
(op 56 à 60%).

Buenos Aires, 21 October 1921.
Ik bezocht eergisteren den ouden Heer Allinson Bell, onzen agent en dien van den
Lloyd, die mij in weinig gecondenseerde mededeelingen zijn afkeer van de huidige
regeering van dit land deelachtig trachtte te maken. Die afkeer wordt in mindere of
meerdere mate door alle buitenlanders die ik ontmoette, geventileerd. Volgens de
een is President Irigoyen te veel zelfregeerder en laat hij zijn ministers geen vrijheid
- behalve om te stelen - volgens anderen schaadt hij de belangen des lands door de
vreemdelingen af te stooten, hetgeen gedeeltelijk verband houdt met de politiek der
radicale partij, die op stemmen van het plebs uit is. Zoo mogen de
spoorwegmaatschappijen, wier kapitaal voornamelijk in Engelsche handen is, hun
tarieven niet verhoogen, wat de uitkeering van dividend en verdere uitbreiding van
het net tegenhoudt, terwijl de havenarbeiders van regeeringswege en met
echt-zuidelijke methodes tot staking enz. aangezet worden. De regeering heeft sterk
pro-Duitsche neigingen en is onwelwillend tegen de Entente en onwellevend tegenover
haar vertegenwoordigers. De Heer Barendrecht, de Nederlandsche gezant alhier,
zeide mij, dat de Engelsche gezant soms eenvoudig geen antwoord op zijn brieven
kreeg en zijn Spaansche collega sedert maanden op een decisie op een verzoek om
audiëntie bij den president wacht. Hij, Barendrecht, heeft de opdracht van Karnebeek
gehad te pogen, de Argentijnsche regeering te bewegen van haar besluit tot uittreding
uit den Volkenbond terug te komen, een besluit waarmede zij de opneming van
Duitschland in den Bond wilde forceeren. Deze stappen zijn echter tevergeefs geweest.
Deze grove houding der Argentijnsche regeering is karakteristiek voor de arrogantie
van de heerschende klasse, welke met onopgevoedheid gepaard gaat.
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Buenos Aires, 29 October 1921.
Uit Holland bericht ontvangen, dat thuis alles wel is, maar niets over den Lloyd.
Slechts de agenten ontvingen telegrafische mededeeling, dat de ‘Brabantia’ en
‘Limburgia’ uit de vaart genomen zullen worden en na de laatste reis der ‘Brabantia’
de ‘Zeelandia’ in plaats van de ‘Gelria’ uitkomt. Wat in het nieuwe jaar gebeuren
zal, werd niet gemeld. Is dit bericht de voorbode van het einde? Ik hoop van niet,
doch ik zie de kansen van den Lloyd duister in.
Nooit heb ik zoo'n zeepbel in zaken bijgewoond.
Het figuur dat de Hollanders in dit land slaan, is al zeer treurig. Enkele grootscheeps
opgezette handelszaken als de Transoceana en Transmarina zijn reeds na volledig
fiasco opgedoekt. Lindetevis-Stokvis1 liquideert hier eveneens, het gebeurde met de
Compañia Mercantil belooft niet veel goeds voor de toekomst en nu de débâcle van
den Hollandschen Lloyd, gelukkig hier nog niet geheel doorgedrongen. Het is te
hopen, dat de Hollandsche Bank haar mauvais quart d'heure te boven komt. Haar
reputatie schijnt hier ter plaatse niet slecht te zijn.
Behalve dat men zich als Nederlander schaamt, betreur ik de verloren kansen. In
dit land, dat economisch gezond is, waren zij goed.

Alta Gracia, 9 November 1921.
Per ‘Gelria’, die de vorige week te Buenos Aires aankwam, ontvingen we direct en
indirect allerlei berichten uit patria. Bij den Koninklijken Hollandschen Lloyd schijnt
men nog niet recht de koe bij de horens aan te pakken, want hoewel Wilmink weg
is, blijven zijn satellieten, en ook Foudraine en De Beaufort beheeren rustig de zaak
verder. De laatste, een goedige domme man, is lang genoeg directeur om tegenover
aandeelhouders mede verantwoordelijk te zijn, de eerste niet, doch zijn invloed is
des te bedenkelijker. In ettelijke brieven aan mijn collega's heb ik mijn indrukken
over hetgeen in zake den Lloyd gedaan moet worden weergegeven en daaronder is
zeer sterk die dat de zaak radicaal van slechte elementen gezuiverd moet worden,
hetgeen niet zonder verwijdering van Foudraine kan geschieden.
Men is blijkens een telegram aan het agentschap uit Amsterdam in staat om den
passagiersdienst tot Juni voort te zetten, hetgeen niet

1

Handelmaatschappij Lindeteves-Stokvis N.V. te Amsterdam.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

425
zonder financieele hulp van derden kan geschieden. Ik heb aan mijn collega's de
vraag geseind, wie die hulp verschaft en daarop het antwoord ontvangen, dat men
mij waarschijnlijk Maandag (eergisteren) zou kunnen antwoorden, waaruit ik afleidde,
dat er toen een beslissende vergadering plaats vond. Met het oog daarop heb ik nog
Zaterdag geseind, dat wij (Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij)
niet moesten helpen, tenzij er een ‘drastic change’ in de directie en den staf verzekerd
was. Hissink schijnt intusschen zijn benoeming aangenomen te hebben, doch al is
hij een harde werker en zuinig, hij moet door goede menschen geflankeerd worden,
of althans door één, waarvoor ik Wessels zou willen gekozen zien. Hij wordt zelf
trouwens zeer verschillend beoordeeld: Op ten Noort roemt hem zeer, Van der Houven
van Oordt noemt hem onbekwaam en onbetrouwbaar. Koning van de ‘Nederland’
heeft geweigerd met hem als collega samen te werken - waarop Hissinks benoeming
tot directeur van die maatschappij indertijd afstuitte. Hij moet een lastig karakter
hebben, doch na wat ik door Tegelberg en Oderwald van Koning's oppervlakkigheid
gehoord heb, kan ik mij voorstellen, dat Hissink niet zonder grond Koning's bewind
in Indonesië, waar zij dagelijks met elkaar te doen hadden, critiseerde. Met dat al is
Koning ook een door Op ten Noort aanbevolene.
Wessels toonde mij een vertrouwelijken brief van De Beaufort, waarin deze hem
vroeg aan te geven welke bezuinigingsmaatregelen te Buenos Aires in te voeren zijn.
Daar hij - Wessels - terecht meent, dat er in plaats van 3 één directeur voor het
agentschap behoorde te zijn en dat de overwinst der zaak aan den Lloyd behoort te
komen, vond hij het bezwaarlijk deze vraag zonder consult met zijn collega's te
beantwoorden. Ik gaf hem in overweging De Beaufort telegrafisch machtiging tot
zoodanig consult te vragen.
Wessels bevalt mij hoe langer hoe meer, verstandig, ijverig, zuinig en naar mijn
overtuiging eerlijk als goud. Hij vertelde mij in vertrouwen, dat toen hij in 1909 de
boeken van Martinelli, agenten van den Lloyd in Brazilië, onderzocht, niet alleen
gevonden had, dat zij geld van den Lloyd vervreemd hadden, doch ook aan Wilmink
een cheque van 25.000 Milreis gezonden hadden. Ik herinner mij, dat Cremer,
toenmaals president der Nederlandsche Handel-Maatschappij, Wilmink wegens zijn
door hem verzwegen belang bij Martinelli ter verantwoording riep en hem op weinig
malse wijze de waarheid gezegd heeft. Dergelijke rotte plekken zitten naar mijn
overtuiging nog overal bij den Lloyd.
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De economische en politieke berichten uit Europa zijn zoo slecht, dat ik voor revolutie
begin te vreezen. Rusland wordt door een hongersnood bezocht, die tientallen
millioenen menschen ten grave sleept en andere tientallen millioenen naar andere
gewesten drijft, een landverhuizing als voor 1000 en meer jaar. Duitschland zag na
de uitspraak van den Volkenbond in zake Silezië de mark, die bij ons vertrek uit
Europa nog tegen de 4 ct waard was, op minder dan 1 ct vallen, wat zijn economische
ruïne beteekent en groote sociale beroeringen tengevolge moet hebben. Voor andere
landen in Europa wordt het nu geheel onmogelijk om tegen Duitschland te
concurreeren en de werkloosheid zal er nog meer toenemen. Frankrijk, toch al niet
meer dan de gedwongen bondgenoot van Engeland, heeft het bij zijn vriend door
zijn tractaat met de Angora-Turken geheel verbruid. Griekenland kreeg, zooals te
voorzien was, van die Turken de kous op den kop, waarmede de Engelsche politiek
in het nabije Oosten (ik waarschuwde Akers Douglas er indertijd voor. Hij is, zoo
zag ik in de pers, onlangs van secretaris van Curzon gezant te Weenen geworden.)
totaal mislukt, na reeds heel wat onrust in Egypte en Britsch-Indië veroorzaakt te
hebben. De Engelsch-Iersche onderhandelingen dreigen op het verzet van Ulster af
te stuiten, wat heillooze gevolgen voor het rijk tengevolge zou hebben, en ten slotte
komt Frankrijk steeds nader bij het oogenblik waarop Duitschland het zijn onmisbare
schadevergoeding niet meer betalen kan. Als lichtpunt daartegenover staat de
ontwapeningsconferentie te Washington, die, gegeven den bedorven geest der
Europeesche politici, slechts dan vruchten kan afwerpen, indien Amerika afdoende
financieele hulp aan Duitschland en Frankrijk biedt (hetgeen aan een kwijtschelding
van zijn vorderingen op Europa en van de onderlinge schulden der geallieerden
gepaard moet gaan) en daartegen ontwapening eischt.

10 November 1921.
Van kantoor antwoord ontvangen, waaruit blijkt, dat de Commissarissen van den
Lloyd ƒ 500.000 hebben gefourneerd om de lijn voorloopig te helpen en dat zij
overigens hun actie beperken tot pogingen om geld uit andere bronnen te verkrijgen.
Van verdere inwendige reorganisatie dus geen kwestie. De Amsterdamsche
stoomvaartmaatschappijen schijnen niet of niet afdoende te helpen, als voorwaarde
waarvoor ik onderzoek naar de handelingen van Foudraine en bij ongunstig bevind
ontslag van dezen directeur zou stellen.
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Buenos Aires, 20 November 1921.
Wessels en Vonk toonden mij een brief, dien zij aan de directie van de Koninklijke
Hollandsche Lloyd schreven, afstand doende van 50% van de overwinst van het
agentschap en aanradende de ‘Brabantia’ of ‘Limburgia’ niet langer in deze vaart te
gebruiken. Wat zij het liefst zouden zien, het aftreden van Foudraine en schoon schip
onder het personeel, konden zij bezwaarlijk uitspreken.

Concepcion, 6 December 1921.
Ik hoorde hier door Mr. Bock van Huth & Co. den dood van Mr. Huth Jackson, mijn
ouden chef en vriend van het groote huis Fred. Huth & Co. te Londen, waar ik een
deel van mijn leertijd doordracht. Het waren maar 6 maanden van Juni tot December
1893, maar nergens deed ik zooveel kennis op als op dat groote kantoor, waar draden
uit alle werelddeelen samenvloeiden. Hij was toen een jong man van omstreeks 30
jaar, reeds partner en directeur van de Bank van Engeland. Met de meeste
welwillendheid heeft hij mij steeds behandeld. Zijn vrouw is een ‘intellectual’ en
salonbolshevist, doch interessant all the same.

Santiago, 17 December 1921.
De mail uit Amsterdam brengt weinig goede tijding. Emile1 zeer ziek geweest.
Financieele toestand nog zeer onbehagelijk. De Java-China-Japan Lijn zit in den
knoei2, heeft geld noodig en kan het niet krijgen, tenzij zij zich van haar deelneming
aan de Vereenigde bevrijdt, die haar te groote verliezen bezorgt. Deze eisch komt
waarschijnlijk van Van Aalst, die weer in zaken terug is en een broertje aan de
Vereenigde dood heeft. Bisschop3 en Hummel van de Paketvaart, wier positie ook
ongunstig moet zijn, willen nu liquidatie van de Vereenigde. Dit schijnt geketst te
zijn, doch men schijnt te overwegen het kapitaal te reduceeren, waardoor het obligo
voor bijstorting minder groot wordt.4 Ook voor de Koninklijke Nederlandsche
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Emile den Tex, Heldrings zwager.
Brugmans, Chinavaart, p. 116 vlg. Een voorstel tot liquidatie der V.N.S., door de raad van
bestuur van de J.C.J.L. ingediend, werd niet aanvaard.
Philippus Johannes Roosegaarde Bisschop.
In 1922 werd besloten, dat zonder overleg met de deelhebbers niet meer dan 50% van het
kapitaal zou worden gestort. Vgl. Brugmans, Chinavaart, p. 119.
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Stoomboot-Maatschappij, die eveneens op vele lijnen verliezen lijdt, is dit zeer
gewenscht. Gelukkig hebben mijn collega's van den 14-daagschen dienst op de
Pacific, die in de tegenwoordige omstandigheden verlies moet laten, afgezien. Zij
seinen mij, dat met de Hamburg-Amerika Lijn overeenstemming bereikt is ten aanzien
van Centraal-Amerika en West-Indië, daarentegen willen de Kosmos en Roland lijn
ons uit Hamburg verdrijven.

[1922]
Lima, 29 Januari 1922.
Uit Amsterdam ontving ik bericht, dat de ‘Brabantia’ en ‘Limburgia’ voor ƒ 12
millioen aan Harriman verkocht zijn en de ‘Hollandia’ en ‘Frisia’ voor ƒ 2 millioen
aan de Hapag, hetgeen één geluk is in de ellende waarin Koninklijke Hollandsche
Lloyd verkeert. Overigens blijft de positie slecht in patria. Onze voorloopige
jaarcijfers, mij hierheen getelegrafeerd, doen mij voorzien dat wij geen dividend
zullen uitkeeren en nauwelijks genoeg voor afschrijvingen zullen over hebben, terwijl
de kaspositie weer begint te nijpen. Daar de meeste reizen verlies laten en ettelijke
schepen opliggen, verwacht ik groote moeilijkheden voor dit jaar. Slechts een regeling
der Europeesche moeilijkheden kan die voorkomen, en Frankrijk is steeds onwillig.
Intusschen speelt het met Poincaré een zijner laatste kaarten uit.

Carácas, 13 Maart 1922.
Maandag, 6 Maart op Curaçao, dat voor mij bekende grond is, al is het 26 jaar geleden,
dat ik er den voet zette. Weinig verandering valt er te constateren, hetzelfde zuivere
aanzicht met zijn witte en geel gepleisterde huizen en roode daken, het speelgoedfort
en de ietwat slaperige toestanden, waarvan de commissaris van politie, er als een
Hollandsche veldwachter met lange sabel uitziende, de typeerende uiting is. Nieuw
zijn de tanks en de raffinaderijen der Curaçaosche Petroleum Maatschappij en het
dubbele mouvement van de vloot van de Koninklijke West-Indische Maildienst,
waarvan vroeger alleen de kleine mailscheepjes de haven aandeden. Een oude bekende
blijkt Dr. Gerstl, de havendokter, te zijn, voorts Gorsira, destijds met Dranger in
Suriname geassocieerd.
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7 Maart 1922.
Bezocht den Gouverneur Brantjes, die geen prettigen indruk maakte. Eenige maanden
geleden aangekomen, ligt hij reeds overhoop met Prakke, administrateur van financiën.
- Voorts den ingenieur Molengraaff, zoon van den jurist1, aanwezig voor
wateronderzoek, tijdelijk belast met Openbare Werken.
Conferentie met den opzichter Barendsen in verband met de modernisatie der
Westwerf, den Koninklijke West-Indische Maildienst toebehoorende. 's Avonds
kennis gemaakt met Majoor van Roggen en zijn vrouw.2

8 Maart 1922.
Bezoek aan de Petroleum Maatschappij3, administrateur Bierman, diverse
zakenbesprekingen. De Gouverneur en de heer Prakke zijn gisteren per ‘Venezuela’
naar Trinidad vertrokken, om vandaar de Bovenwindsche eilanden te bereiken.

9 Maart 1922.
Autorit om het Schottegat heen naar de Plantage St. Joris van Perret - mooi vee,
oranjeboomen, nispero's en klappers - prachtig gezicht op de baai (Noordkust),
vandaar naar Sta. Barbara, de fosfaatmijn van Godden4 (thans werkend met kapitaal
van Hope & Co.5), waar ik de baai - Vuikbaai - bezichtigde (slechte haven), ontvangen
door Mr. Veal. Ten slotte naar de Caracasbaai, waar het oude quarantaine station
ligt. Ik herinnerde mij dat heerlijke punt van 30 jaar geleden.
Mijn indruk van het Hollandsche bestuur van Curaçao na 26 jaar interruptie is,
dat het onbekwaam is. De stad heeft nog geen waterleiding en de sanitaire toestand
is er slecht. De wegen zijn beter dan vroeger. Bebossching heet onmogelijk. Toch
zag ik op Sta. Barbara prachtige mahoni-boomen staan. Het onderwijs is beter dan
op het vasteland, maar veel geld is aan de Roomschen verkwanseld, die er geen
groote verlichting brengen. Misschien ook beter. Gelukkig is
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Prof. mr. W.L.P.A. Molengraaff.
Johanna Hendrika van Roggen-Van Andel.
De Curaçaosche Petroleum Industrie-Maatschappij.
De Mijnmaatschappij Curaçao, agenten: John Godden & Co.
De Amsterdamse bank van die naam.
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de Curaçaosche neger een flink slag werker, flinker dan zijn stamgenoot elders. De
stemming is er in de laatste jaren wegens hooge belastingen, waarvoor weinig baat
verkregen wordt, meer anti-Hollandsch geworden. Het wordt te een of andere tijd
Amerikaansch - het Schottegat een mooie natuurlijke haven zijnde en de ligging van
Curaçao ten opzichte van Venezuela en Colombia strategisch uniek.

Amsterdam, 20 April 1922.
8 April te Plymouth aan de wal gestapt. Te Londen ontmoette ik Marie aan Paddington
Station. Het was nog bitter koud, terwijl wij op zee tot Plymouth warm weer hadden
gehad. We bleven twee dagen te Londen, logeerden in Claridge's, zagen veel van
John en Guusje1 en aten met s'Jacob en Lex Holle2 bij Berkeley's. Ik sprak ook Sir
Peter MacClelland bij Duncan, Fox & Co. en Farrer bij Baring, vond de opinies in
Engeland optimistischer dan vóór mijn vertrek. Van Rees3 zocht ik bij Blijdenstein4
op.
Dinsdagmorgen den 11den kwamen wij thuis en werden met gejuich door de
kinderen ingehaald. Vond Alex5 veel veranderd, een pracht baby.
Op kantoor depressie en een balans die slechts ruimte voor afschrijvingen laat,
niet voor dividend.6 Ik geloof dat wij - internationaal gesproken - in het diepste van
de put zitten en in den loop van dit jaar verbetering zullen zien. Toch is de toestand
onzer Maatschappij door het stilliggen der groote, dure schepen zorgelijk, maar niet
zoo erg als van sommige zusteren. De Holland-Amerika Lijn, die 30 millioen moet
leenen om een groot aantal verlieslatende vrachtschepen af te bouwen, staat er o.a.
slimmer voor. Ook de Hollandsche Boot7 moet in een miserabel parket zijn.
Laat zich de wereldtoestand ondanks den warwinkel in Europa iets gunstiger
aanzien, in ons land zijn we nog niet door den berg heen.
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Heldrings broer en schoonzuster (Heldring-Van Aefferden).
A.A. Holle.
J.F. van Rees, 1921-1932 junior lid fa. B.W. Blijdenstein, te Londen.
De bank B.W. Blijdenstein & Co. te Londen.
Heldrings derde zoon.
Verslag der K.N.S.M. en K.W.I.M. over 1921. Een overzicht van uitgekeerde dividenden
der voornaamste Ned. rederijen, in Kuin en Keuning, Vervoerswezen (1913-1938), p. 26,
27.
De Hollandsche Stoombootmij. te Amsterdam.
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Het loonpeil is hoog en de werkman wil nog van geen verlaging weten. In de industrie
gaat het dientengevolge slecht, en men klaagt en steunt hevig met veel
Jan-Salieuitingen. Men heeft te lang de teekenen des tijds miskend.
In mijn afwezigheid heeft men mij tot Voorzitter der Kamer van Koophandel
gebombardeerd.1 Ik heb dit nog in beraad.

21 April 1922.
Van der Houven van Oordt bezocht mij heden. Klaagde over zijn positie als voorzitter
der Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij, waarin de reeders hem alle
mededeelingen van belang onthouden en hem niet meer dan Secretaris doen zijn.
Ook vreest hij, dat de verliezen op een niet verwijderd tijdstip tot liquidatie zullen
leiden, waartoe de Java-China-Japan Lijn reeds een voorstel deed, dat intusschen
afgewimpeld werd. Ik zeide hem van meening te zijn, dat indien wij 1922 kunnen
doorzingen, de kans groot is dat van 1923 de beterschap begint. Daar onder de
geïnteresseerde reeders afgesproken is, dat men tot 50% op het aandeelenkapitaal
zal storten en de Vereenigde met de resteerende 13% (37% is gestort) tot het einde
des jaars zeker uitkomt, lijkt de kans op haar voortbestaan vrij goed.
Ik woonde dezer dagen een vergadering der Java-China-Japan Lijn bij, die leelijk
vastgeloopen is door haar overdadig bouwen en haar te groote deelneming in de
Vereenigde, welke althans tot 50% in contanten gestort wordt, terwijl de
Java-China-Japan Lijn oorspronkelijk verwachtte twee schepen te kunnen inbrengen,
hetgeen volgens later genomen besluit niet geschiedt. Ik maakte de opmerking, dat
men bij de Java-China-Japan Lijn nooit tijdig eenig denkbeeld bekomt van den gang
van zaken in het Verre Oosten. De resultaten der reisrekeningen zijn de eerste
inlichtingen, en die zijn zeer vertraagd. Ik heb zelf indertijd voorgesteld, dat de
Vereenigde de dure schepen der aandeelhouders niet zou koopen, en daarbij niet
beseft, dat daarmede de Java-China-Japan Lijn in moeilijkheden zou kunnen komen.
Wij dachten, dat alles nog botertje aan den boom was, en in werkelijkheid begon het
in het Oosten reeds mis te loopen.2
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Heldring aanvaardde het voorzitterschap der Amsterdamse Kamer van Koophandel en
Fabrieken en vervulde dit van 1 april 1922 tot 31 december 1931.
Vgl. Brugmans, Chinavaart, p. 116 vlg.
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27 April 1922.
Ik bezocht Snouck, die mij van Genua1 niets wist te vertellen, en Van IJsselstein2,
van wien ik zekerheid wilde hebben, dat hij er toe mede zal werken aan Moll
Schnitzler3, dien ik als Secretaris der Kamer van Koophandel niet kan gebruiken,
indien ik het Voorzitterschap aanvaard, een behoorlijke schadeloosstelling te bezorgen.
Ik noemde ƒ 4000, - per jaar, wat hij hoog maar goed vond. Als salaris mag de nieuwe
dignitaris niet meer dan ƒ 9000, - ontvangen, maar zoo noodig kan een persoonlijke
bijslag toegestaan worden.
IJsselstein, die van De Lange4 (Wm. H. Müller & Co. te Durban) gehoord had, dat
de Holland-Oost-Afrika Lijn en Holland-Zuid-Afrika Lijn met elkaar concurreeren
en deze concurrentie wel scherper zal worden nu Valstar naar Zuid-Afrika gaat, vroeg
mij wat de plannen van de Holland-Oost-Afrika Lijn waren, er bij voegende, dat hij
de subsidie aan de Holland-Zuid-Afrika Lijn zou moeten intrekken, indien er een
concurrentie à outrance ontstond. Hij had echter Van Aalst verzocht bij ons te
intervenieeren. Ik zeide hem, dat die interventie nog niet plaats had gehad, doch dat
het contract tusschen de beide lijnen, waarbij de Holland-Oost-Afrika Lijn zich
verplichtte de andere Zuid-Afrikaansche havens (dan Durban) niet aan te loopen,
met Augustus a.s. ten einde liep en, daar de Oost-Afrikaansche havens niet voldoende
lading leveren, de Holland-Oost-Afrika Lijn het contract zeker niet zou verlengen,
indien geen betere voorwaarden bedongen konden worden. Ik voegde er aan toe, dat
ik betreuren zou, indien er een strijd uitbrak, doch dat de Holland-Zuid-Afrika Lijn
tot nu toe alle pogingen tot toenadering onderzijds had afgewezen.
Daarop antwoordde het Ministertje, dat hem het bestaan van een dergelijke
overeenkomst onbekend was en dat onze actie in strijd tegen de tegenover hem
indertijd afgelegde verklaring zou zijn. Het laatste bestreed ik, daar ik mij zeer goed
herinnerde, dat die verkla-
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Bedoeld is vermoedelijk de conferentie van Genua, april-mei 1922, ter bespreking van econ.
en financ. vraagstukken.
In zijn kwaliteit van minister van landbouw, nijverheid en handel.
Mr. A.J. Moll Schnitzler.
Wie hier bedoeld is, viel als gevolg van het verlies van het archief der bedoelde
ondernemingen (tijdens het bombardement van Rotterdam in 1940) niet meer na te gaan.
Mededeling van Wm. H. Müller & Co. N.V., Rotterdam.
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ring betrekking had op snelvarende passagiersschepen en afgegeven werd om de
Holland-Zuid-Afrika Lijn niet de kans op subsidie te ontnemen. Van Aalst, die de
voornaamste drijfkracht in de Holland-Zuid-Afrika Lijn was, had mij dringend
verzocht mijn invloed bij de Vereenigde aan te wenden, opdat de Holland-Oost-Afrika
Lijn, althans in den eersten tijd, niet als concurrent der Holland-Zuid-Afrika Lijn
zou fungeeren en daarmede de subsidie voor zijn lijn onmogelijk zou maken. Ik heb
daaraan ter wille van den vrede toegegeven, ofschoon ik daarmede de Vereenigde
geen directen dienst bewees en ik geen vertrouwen in den opzet der
Holland-Zuid-Afrika Lijn had. Het bevreemdde mij, dat IJsselstein niets van de
overeenkomst af wist doch ik zeide hem dat wij zeker geen stappen zouden
ondernemen voordat wij bericht van Valstar uit Zuid-Afrika hadden.

1 Mei 1922.
Bezoek van Mann (Van Ommeren, Londen), die met goedkeuring van Rotterdam
veranderingen in zijn firma aanbrengt, naar aanleiding waarvan hij beweert, dat John1
teleurgesteld zal zijn, omdat deze een leidende positie begeert en die niet, of nog niet
bekomt, aangezien hij hem er niet rijp voor acht. Het laatste acht ik juist, maar ik
heb den indruk dat Mann, dien ik niet vertrouw, John er uit wil werken.
De Heeren van den Hollandschen Lloyd houden mij zorgvuldig buiten hun zaken.
Zij hebben een crediet van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, de Twentsche
Bank, Wm. H. Müller en de ‘Nederland’ bekomen, doch volgens Walree gaat het
nog slecht. Hoe kan het ook anders met geen andere wijziging dan Hissink in plaats
van Wilmink?
De laatste scharrelt dan eens te Genua, dan eens hier rond. Ook te Londen is hij
geweest, fijn in het Carlton logeerende. Men zegt, dat hij eerlang failliet verklaard
zal worden. Walree zeide mij, dat na zijn aftreden ontdekt is, dat de Zuid-Amerika
Bank2, bij wie hij commissaris was, een rekening Koninklijke Hollandsche Lloyd
had, die bij de Koninklijke Hollandsche Lloyd niet bekend was. Het bleek een
vrijmoedigheid van den heer Wilmink te zijn. Commissarissen van den Koninklijken
Hollandschen Lloyd hebben het debetsaldo uit eigen zak aangevuld.
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Heldrings jongere broer.
De Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika.
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4 Mei 1922.
Vergadering der Vereenigde, waarin Van der Houven van Oordt aantoont, dat
IJsselstein zich leelijk vergist waar hij beweert de overeenkomst tusschen
Holland-Zuid-Afrika Lijn en Holland-Oost-Afrika Lijn niet te kennen. Zij is eerst
door de Holland-Zuid-Afrika Lijn geteekend toen de Minister haar medegedeeld had
ermede accoord te gaan. Evenzoo blijkt, dat onze vrachtvaart op de Zuid-Afrikaansche
havens niet in strijd met de afgelegde verklaring is.
Ik heb de benoeming tot Voorzitter der Kamer van Koophandel gisteren
aangenomen, nadat Moll Schnitzler, die van A. van Hall een zachten wenk ontvangen
had, mij bericht had niet op de betrekking van Secretaris te reflecteeren en ik mij er
van overtuigd had, dat mijn bedanken aanleiding zou zijn tot een onverkwikkelijken
wedijver tusschen Du Mosch en Vattier Kraane, geen van beiden geheel de figuur
die men aan het hoofd der Kamer zou wenschen. Het is jammer, dat Abram Muller
zich niet in de nieuwe kamer heeft laten kiezen. Hij zou, ondanks zijn prikkelbaarheid,
de aangewezen voorzitter geweest zijn, en die prikkelbaarheid zal nu wel wat
verminderd zijn, nu hij niet langer directeur der Handel-Maatschappij is en de
dagelijksche grillen en intriges van Van Aalst kan ontloopen.

8 Mei 1922.
Balanscommissie bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij,
bestaande uit Kalff en den ouden Jan Hudig, de eerste eindelijk eens een
belangstellend commissaris. Geen dividend, net genoeg winst om de afschrijvingen
te dekken. De vloot staat voor ƒ 143, - per ton te boek, wat rijkelijk hoog is. De
vooruitzichten voor 1922 zijn twijfelachtig, de uitgaven zullen zeker dalen, maar de
vraag is of wij onze groote schepen eenigszins rendabel kunnen gebruiken. Veel
hangt van het salpetervraagstuk af. Zal Duitschland weer chilisalpeter importeeren?
Ik vrees voorloopig nog niet. Gelukkig is onze kaspositie vrij gunstig.
Den Wethouder Ter Haar en den Burgemeester1 bezocht. Van hen tot mijn vreugde
vernomen, dat het plan van een brug over het IJ2

1
2

W. de Vlugt.
De Amsterdamse Kamer van Koophandel had in een brief van 31 maart 1922 bezwaren
gemaakt tegen een vaste brug over het IJ, zoals deze was voorzien in het uitbreidingsplan
voor Amsterdam-Noord. Een vaste of zelfs een beweegbare brug over het IJ zou voor de
scheepvaart en de ontwikkeling van de haven noodlottig zijn. Vgl. Greup, Gedenkboek
Kamer van Koophandel A'dam, II, p. 138.
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dood is, dit in tegenstelling met hetgeen Wally Boissevain1 mij onlangs zeide. Die
noemde het trots ‘zijn’ plan en beweerde, dat de wethouders in den raad er
voornamelijk met het oog op de kiezers aan de overzijde van het IJ warm voor waren,
behalve Ter Haar zelf.

11 Mei 1922.
De directeur der Handelsinrichtingen Roegholt berichtte mij gisterenmiddag per
telefoon, dat het brugplan2 in de zitting der commissie van bijstand gevallen is.
Gelukkig. De stoomvaartmaatschappijen zullen een tunnelplan, gebaseerd op
berekeningen van Duitsche ingenieurs, aanbieden.3
Eergisteren balanscommissie bij de Nederlandsche Bank, wier directie 15,7% wil
uitdeelen, maar naar mijn meening meer behoort te reserveeren op de portefeuille
van Marx en Co's Bank4, waarvan zij ƒ 39 millioen heeft. Voorts laat zij in de
winstverdeeling het dividend en de tantièmes aan een bijzondere reserve voorafgaan,
waardoor de tantième-bedragen gunstig beïnvloed worden. Van Gijn, een knap maar
onaangenaam man, critiseert een en ander op zeer scherpe wijze. Luden5, voorzitter,
is een treurige figuur. Daar Vissering niet in het gebouw is, wordt de zaak tot de
volgende bijeenkomst aangehouden.
Gisteren balanscommissie bij de Koninklijke West-Indische Maildienst, bestaande
uit Van Aalst en Abram Muller. Ofschoon de resultaten van de Koninklijke
West-Indische Maildienst beter zijn dan die van het vorige jaar, keert hij geen dividend
uit, doch wordt ƒ 1 millioen van zijn exploitatierekening in die van de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij overgeschreven. De commissie vindt dat
wel wat al te arbitrair, daar er nog ƒ 70.000 (van de ƒ 3½

1
2
3

4

5

Walrave Boissevain, het gemeenteraadslid en de latere wethouder.
Vgl. hier p. 434 en noot 2, p. 434.
Eind november 1922 verscheen ook een nieuw rapport inzake het vraagstuk van betere
verbinding der IJ-oevers, uitgebracht door de directeur van Publieke Werken te A'dam. Vgl.
Jaarverslag Kamer van Koophandel, A'dam (1922), p. 71.
Vgl. over tunnel onder het IJ: Greup, Gedenkboek Kamer van Koophandel A'dam, p. 139,
196; De Vries, Amsterdam, p. 77, 226, 291, 437 en 441 vlg.
N.V. Marx & Co's Bank te Rotterdam en Den Haag, opgericht in 1906 ter voortzetting der
firma Marx, moest nog hetzelfde jaar liquideren. Vgl. hier p. 460 vlg. en de Verslagen
1919-1921 van deze bank.
Mr. dr. J. Luden.
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millioen) aan aandeelen bij particulieren zitten, die op deze wijze benadeeld worden.
Zij heeft daarin geen ongelijk, doch feitelijk zou de Koninklijke West-Indische
Maildienst zonder hulp der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij die
winst nooit hebben kunnen behalen.
Daarna had ik het bezoek van Nijgh (van Van Ommeren1), die eens kwam
uitvisschen wat de stemming bij ons omtrent het voortzetten der Vereenigde was.
Hij zegt, dat zijn maatschappij (de Maas2) voldoende geld heeft, doch moet weten
in hoeverre dat nog door de Vereenigde opgevraagd wordt. Hij beweert, dat er geen
definitieve afspraak onder de aandeelhouders der Vereenigde bestaat en zou willen
dat men 25% voor 10 jaren vast à deposito gaf, waardoor men zekerheid had, dat in
de eerste 10 jaren niet meer dan 75% aan stortingen opgevraagd zou worden. Hij
vindt, dat er een futlooze en stuurlooze stemming in de vergaderingen heerscht. Dit
beaam ik ten volle, doch ik acht het oogenblik nog niet gekomen om de zaak bij de
Vereenigde aan de orde te brengen. Ik moet eerst de balans van de Java-China, de
Paketvaart en Goudriaan kennen en zou ook den gang van zaken bij ons nog eens
willen aanzien. De maand April is gelukkig goed geweest, de eerste drie maanden
daarentegen zeer slecht.
Ook spreekt Nijgh over John3 en Mann en zegt te vreezen, dat de eerste het Londen
kantoor verlaten zal. Ik geef hem ongezouten mijn meening over de houding van
Mann, die mij o.a. de leugen vertelde, dat John op de mogelijkheid van meer zaken
van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, indien hij director van
Van Ommeren Ltd. werd, gezinspeeld had, te kennen, en Van Hasselt dito over Mann
als zakenman en leider van personeel. Nijgh gaat eerlang naar Londen, doch ik
voorzie, dat de zaak voor John verloren is.
Bezoek van Donker4 in zake het Amsterdam-Rijn-Waal Kanaal (verbetering van
het Merwedekanaal), waarbij hij incidenteel ook de hoop uitspreekt, dat één onzer
commissaris bij zijn maatschappij ‘Noordzee’ worden wil, concurrente der
Hollandsche Boot. Dit kan natuurlijk niet.

1
2
3
4

N.V.Ph. van Ommeren's Scheepv. bedrijf te Rotterdam.
Stoomvaart Mij. ‘De Maas’ te Rotterdam.
Heldrings jongere broer.
A. Donker, firmant Gebr. Scheuer en Stoomv. Mij. Noordzee, beide te Amsterdam, een actief
man in de strijd voor verbetering van de Amsterdam-Rijnverbinding. Hij was Heldring
opgevolgd als lid van de Staatscommissie-Limburg 1921, die ter zake advies moest uitbrengen.
Vgl. Greup, Rijnverbinding, p. 121.
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De balans der Hollandsche Boot is uit en bedroevend, exploitatieverlies en de schepen
zoo hoog te boek, dat na aftrek der schulden de aandeelen niets waard zijn. Ter beurze
zijn zij altijd nog 40 of 50% genoteerd.

13 Mei 1922.
Ook het jaarverslag van den Koninklijke Hollandsche Lloyd is verschenen. Het is
haast nog erger dan dat van de Hollandsche Boot. Het is tijd, dat Van Walree er
commissaris wordt, maar of te voorkomen zal zijn, dat de maatschappij onder
Rotterdamschen of Duitschen invloed geraakt, weet ik niet. Zij maakt bekend, dat
zij met de Rotterdam-Zuid-Amerika lijn tot een regeling is gekomen gemeenschappelijke dienst - het advies van Wessels1 (Buenos Aires).
Eergisteren bezoek van den Handelscommissaris van Zuid-Afrika, Karl Spilhaus,
voorgesteld door Prof. Pont.
Gisteren de Kamer van Koophandel voor het eerst gepresideerd en het ambt met
een niet al te rooskleurige speech aanvaard.2 Vele leden blijken niet met het werken
in en buiten vergaderingen bekend. Het lid Geisderver stelde zich bijzonder mal aan,
doch alles verliep nogal goed. Ik krijg er veel werk aan.

15 Mei 1922.
Commissarisvergadering Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, geen
dividend, exploitatiewinst niet genoeg om afschrijvingen te dekken. Er moet voor ƒ
2.400.000 uit reserves geput worden, behalve dat de reserve voor afschrijvingen met
ƒ 7½ millioen verminderd wordt. Ik geloof, dat ook 1922 voor ons slecht zal
uitpakken, 1923 beter. Walree en Tegelberg worden commissaris bij ons.
Daarna vergadering der Java-China-Japan Lijn.

19 Mei 1922.
Gisteren aan Buitenlandsche Zaken vergaderd op verzoek van Vissering, die naar
Parijs gaat als lid der Commissie van deskundigen welke een plan tot uitgeven eener
internationale leening aan Duitsch-

1
2

Vgl. hier p. 422, 425.
Vgl. notulen der vergadering Kamer van Koophandel Amsterdam, 12 mei 1922.
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land moet uitwerken, een belangrijke stap vooruit. Zie notulen.1 Van Vlissingen was
zeer goed. Hij is wel zeer bekwaam en constructief aangelegd. Colijn is voor goed
uit Londen terug, maar was afwezig, zoo ook Patijn, die Loder als voorzitter
opgevolgd is. Naderhand gedejeuneerd met Waller en Van Vlissingen, die met een
plan tot economische opvoeding van ons volk rondloopen. De oude Cremer kwam
een praatje met ons maken. Hij had in de iste Kamer de Regeering over haar
verkwisting aangevallen.2

25 Mei 1922.
Maandag de 21ste Alg. verg. van de Hollandsche Lloyd, waar eenige verbitterde
maar onbekende aandeelhouders het bestuur aangevallen hebben. Van Aalst
antwoordde met zijn gebruikelijke clownerie, het verslag in de pers maakt een
bedroevenden indruk.
Het jaarverslag der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij maakt,
ondanks het passeeren van het dividend, een vrij gunstigen indruk, maar Sternheim
in De Telegraaf leest er uit, dat we ƒ 10 millioen verloren hebben.
Dinsdag bezocht ik Croockewit, Voorzitter van de Rotterdamsche Kamer van
Koophandel, en dejeuneerde met hem, den secretaris Van Lier en Jan Veder, den
Voorzitter van de Afdeeling Grootbedrijf. Zij hebben veel last van de splitsing in
Grootbedrijf en Kleinbedrijf, welke ik wil trachten te voorkomen, door de instelling
van gemengde commissies.3 Overigens is Van Lier blijkbaar de bol van de Kamer
te Rotterdam.
Ik zocht ook Bernard Ruys op en vertelde hem wat ik op mijn reis

1
2
3

Vgl. Notulen Raad van Bijstand, 18 mei 1922.
Vgl. Handelingen Eerste Kamer, 17 mei 1922, p. 1013 vlg.
De Wet op de Kamers van Koophandel 1920 was op 15 maart 1921 van kracht geworden;
per 1 april 1922 maakten de bestaande Kamers plaats voor instellingen op de nieuwe wettelijke
basis. Vóór 1922 waren de Kamers instituten van het grootbedrijf; daarna van het groot- èn
kleinbedrijf. De Kamers werden voortaan gesplitst in een Afdeling Grootbedrijf en een
Afdeling Kleinbedrijf. Het gevaar bestond daarbij dat deze scherp tegenover elkaar kwamen
te staan. Heldring stelde zich tot taak dit te voorkomen en zo de eenheid der Kamer te bewaren.
‘Ik stel mij tot taak over de scheiding heen te werken’, moet hij gezegd hebben. Dit bereikte
hij door in afzonderlijke commissies vertegenwoordigers uit beide afdelingen op te nemen.
Mededeling dr. G.M. Greup te Amsterdam. Vgl. ook diens Gedenkboek Kamer van
Koophandel A'dam, dl. II, p. 8 vlg.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

439
alzoo over de corruptie bij den Hollandschen Lloyd gehoord had (te beginnen met
Foudraine) en raadde hem aan er voor te zorgen, dat Hissink zoo spoedig mogelijk
een inspectiereis naar Zuid-Amerika onderneemt.
Verder sprak ik hem over de positie der Vereenigde1 voornamelijk in verband met
de slechte resultaten der Britsch-Indië lijn, beheerd door de Holland-Amerika Lijn2,
die aan den leiband van Mann (Van Ommeren) loopt. Ruys is niet de man om de kat
de bel aan te binden, maar hij kan het wellicht via Goudriaan doen, die er alle
aanleiding toe heeft, daar diens zaken ook alles behalve fraai gaan. Zijn obligo bij
de Vereenigde moet hem ook dwars zitten. Veel verder ben ik met Ruys niet gekomen,
maar wellicht wordt het terrein geprepareerd voor verdere actie. Thans lijden wij
verliezen zonder dat we weten, dat het beoogde doel bereikt zal worden.
Gisteren hoorden we van S.P. van Eeghen, dat Treub als regeeringscommissaris
der Holland-Zuid-Afrika Lijn bij hem geweest was om den wensch kenbaar te maken,
dat de Holland Oost-Afrika Lijn zich van Durban terugtrekt. Van repliek gediend in
den vorm van een korte nota, welke wij Van Eeghen inzonden.
's Avonds vergadering der Academie3, waar ik mijn besluit tot aftreden als
Voorzitter en ontslagneming als lid der Commissie van Toezicht mededeelde. De
vele besognes welke Kamer van Koophandel brengt, maken dit noodig, doch de
royeering van den bouw der nieuwe academie - overigens met het oog op den stand
der staatsfinanciën begrijpelijk - zoowel als de onkundige en nalatige behandeling
welke de academiebelangen van de zijde van het Ministerie ondervinden, maken het
mij gemakkelijker. Het spijt mij zeer, dezen nu eens niet aan commercie herinnerenden
werkkring en het samenzijn met prettige menschen als Der Kinderen en de leden der
commissie eraan te moeten geven.

14 Juni 1922.
De mislukking der bankiersconferentie te Parijs heeft de Mark opnieuw doen dalen.
Zij zal zonder twijfel verder zinken en het den Duitschen reederijen mogelijk maken
de Nederlandsche en andere met succes te blijven bestrijden. De toestand wordt hoe
langer hoe

1
2
3

De Vereenigde Ned. Scheepvaartmij.
Tezamen met de Stoomvaart Maatschappij ‘De Maas’.
De Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam.
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zorgelijker, en hoewel wij nog meer dan 5 millioen in kas hebben, zijn onze obligo's
minstens even groot. Gaan wij flinke exploitatieverliezen lijden, dan moeten wij bij
de bankiers aankloppen.
Ter vergadering der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij op 31
Mei stelde een aandeelhouder, een zekere De Vries1, ten aanzien van de kasmiddelen
eenige vragen, welke uitgingen van de ongunstige critiek van onze balans in De
Telegraaf.2 De man sprak van ‘misleidende cijfers’. Ik vermeld dit, omdat Bastiaans,
onze effectenmakelaar, ons naderhand zeide, dat De Vries hem toevertrouwd had
voor een lastgever op te treden, en het hieruit, zoowel als uit een uitlating van Van
Aalst, volgens wie deze De Vries altijd gelijk met zijn opmerkingen heeft, duidelijk
is, dat deze - onze commissaris - achter dien strooman schuilt. Merkwaardig is het
ook, dat De Telegraaf vooral de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij
aanvalt en vergoeilijkend tegenover de door wanbeheer ten gronde gerichte
Hollandsche Boot en Hollandsche Lloyd, beide Van Aalst's troetelkinderen, is. Het
is weer een staaltje van Van Aalst's intrigue-geest. Thans is klaarblijkelijk zijn doel
de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij zooveel mogelijk te
verzwakken, ten einde haar ervan te weerhouden, de Holland-Oost-Afrika Lijn
krachtig tegenover zijn schepping, de Holland-Zuid-Afrika Lijn, op te treden, wanneer
het contract tusschen beide afgeloopen zal zijn (1 Aug.). Ik ben van meening (doch
laat dit nog niet doorschemeren, daar wij anders voor nog mallere eischen als die
welke Treub overbracht, gesteld zullen worden) dat wij conciliant moeten zijn, 1e
omdat de Holland-Zuid-Afrika Lijn zulke slechte zaken schijnt te maken, dat het
voortzetten ondanks een millioen jaarlijksch subsidie twijfelachtig wordt genoemd
en niet met grond beweerd moet kunnen worden, dat wij de oorzaken van haar
ondergang zijn, hetgeen ons bij regeering en publiek, zij het ten deele ten onrechte,
in dis-

1
2

Mogelijk de financiële redacteur dr. Max de Vries.
Het jaar 1921 gaf een voortzetting van de onttakeling der vrachtmarkt te zien; de K.N.S.M.
kon als gevolg daarvan geen dividend uitkeren. Een obligatielening van ƒ 10 miljoen kon
slechts tegen 6½% bij een koers van 98% geplaatst worden. De balans van 31.12.1921 liet
bij een totaal van ƒ 85,6 miljoen inderdaad een geringe hoeveelheid kasmiddelen zien: ƒ
232.121, -, maar vertoonde toch ook aan deposito's en prolongaties: ƒ 3,3 milj.; aan saldi bij
buitenlandse bankiers ƒ 3,6 milj. en aan Ned. schatkistpapier ƒ 1, - milj., zodat het met de
liquiditeit der maatschappij wel losliep. Vgl. Jaarverslag K.N.S.M. 1921.
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crediet zou brengen, 2e omdat wij over eenigen tijd de financieele hulp der
Handel-Maatschappij1 zouden kunnen wenschen. Ik verwacht geen dankbaarheid
van Van Aalst, doch mag niet de verzenen tegen de prikkelen slaan.
Intusschen moet ik hem als Voorzitter der Kamer van Koophandel onaangenaam
zijn wegens het ongelukkige contract dat de Hollandsche Lloyd met de
Rotterdam-Zuid-Amerika Lijn heeft afgesloten en waarbij de eerste ervan afziet zijn
vrachtbooten voortaan goederen voor Argentinië te Amsterdam te laten laden,
waardoor het grootste deel van het vervoer naar die allerbelangrijkste bestemming
voortaan over Rotterdam geleid zal worden, en waarbij voorts bepaald is, dat de
vrachtbooten die koffie van Brazilië aanvoeren, eerst te Rotterdam en daarna te
Amsterdam zullen lossen, waardoor de koffiemarkt van Amsterdam een ernstigen
slag ontvangt. Goudriaan heeft het van Hissink glansrijk gewonnen, doch voor ieder
Amsterdammer is het een treurige zaak en voor mij in het bijzonder, die mij sedert
jaren voor het behoud van den Lloyd ingespannen heb. Het Handelsblad van 9 Juni
bevatte er een goed artikel over2, en ik weet dat het onderwerp in de Kamer van
Koophandel te berde gebracht zal worden. Dit komt alles op Van Aalst's hoofd neer.
Eindelijk zal hij mij wel ten kwade duiden, dat de keus voor de benoeming van
een nieuwen secretaris voor de Kamer van Koophandel niet op Van der Meulen, den
op zich zelf zeer verdienstelijken chef van ‘Algemeene Zaken’ bij de Nederlandsche
Handel-Maatschappij dien Van Aalst daar kwijt wil en wegrecommandeert, is
gevallen. Wij stellen Mr. Dubois, Secretaris van de Algemeene Directie van Wm.
H. Müller & Co., als No. 1 voor. Daar Van der Meulen nu zijn sollicitatie terugtrekt,
wordt Mr. Gerbert Scholten No. 2 en Kees van Lennep No. 3, de laatste bij wijze
van vriendelijkheid. Lang stond Van der Meulen bij ons (het Bureau) No. 1, vooral
ook wegens de

1
2

De Ned. Handel-Mij. te A'dam.
Vgl. Alg. Handelsbl. 9 juni 1922, avond, frontpagina: ‘Een ernstige slag voor onze haven’.
De overeenkomst tussen K.H.L. en Rotterdam-Zuid-Amerika Lijn (Holl.-Am. Lijn en Nievelt
Goudriaan) brengt mee dat in de directe dienst op de La Plata-havens de uitgaande
vrachtschepen alleen van Rotterdam zullen uitvaren. Wel blijven passagiersschepen vanuit
A'dam varen. De vrachtdienst op Brazilië geschiedt eveneens gezamenlijk, waarbij de
vrachtschepen vanuit A'dam vertrekken. Schr. geeft hierover verder een vrij uitvoerige
beschouwing.
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aanbeveling van Abram Muller, maar Dubois is jonger, levendiger en even knap,
bovendien goed bekend aan ‘Landbouw’.a

20 Juni 1922.
Karel Heldring1 is uit New York over en at gisteren bij mij. Men wordt volgens hem
in de States weer tot een ‘boom’ opgekweekt - die gepaard aan den toestand in Europa
en het weldra verwacht wordende tarief van prohibitieve invoerrechten, waardoor
zij het geheel onmogelijk maken, dat Europa hen in producten afbetaalt, geen grond
heeft en spoedig op een krach zal uitloopen. Van een kwijting der Europeesche
schulden wil niemand weten, behalve enkele verlichte financiers, en zoo zal Frankrijk,
dat insolvent is, dat blijven, maar steeds maar op de onmogelijke cijfers, door
Duitschland op te brengen, aandringen en de onrust in Europa gaande houden.
Er is werkelijk geen licht in dezen toestand te zien. Quo vadis?

2 Juli 1922.
Gisteren van Minister De Visser afscheid genomen in mijn hoedanigheid van lid (en
Voorzitter) der Commissie van Toezicht op de Rijksacademie. Ik had hem te danken
voor zijn medewerking in de voorbereiding van den bouw eener nieuwe Academie,
door Minister De Geer terecht geschrapt met het oog op de noodige bezuiniging,
doch maakte hem mijn grief kenbaar over het feit, dat de Academie tegenover den
aandrang van anderen (de voornaamste drijver is Pit) het onderwijs aan de
Rijksnormaalschool voor teekenleeraren uit te breiden, ondermijnd wordt, terwijl
zijn departement de adviezen van de Academie en de speciale commissie van 1913
veronachtzaamde. De Visser was eenigszins ontstemd, doch toen ik zeide, dat ik
reeds geconsulteerd was ten aanzien van het aan den heer Huib Luns toe te kennen
salaris voor zijn betrekking van directeur van voornoemde school (deze benoeming
was zoolang opgeschort, omdat men met het academie-advies in de maag zat), zeide
hij dat die benoeming nog niet geschied was en de Commissie alsnog geconsulteerd
zou worden. Anderzijds merkte hij op, dat Der Kinderen hem zonder antwoord

a Hieropvolgend enige regels over de ziekte van Heldrings zoon Jan weggelaten.
1 Johannes Carel Heldring, 1887-1962.
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gelaten had op zijn vóór 3 jaren gedaan verzoek hem een voorstel te doen nopens
toekenning van diploma's aan leerlingen der Academie - een zoo lang gevoelde eisch
van het Academie-onderwijs. Dit is net iets voor Der Kinderen, die voortreffelijke
ideeën naar voren brengt, maar in de uitwerking ervan blijft hokken (zie copie-brief
aan Kranenburg1).
Daarna Kröller gesproken over Durban, waar zijn firma de Holland-Oost-Afrika
Lijn vertegenwoordigt en volgens bericht van Valstar deze agentuur op aandrang der
Duitsche lijnen weldra zal moeten opgeven. Hij noemde dit bericht niet juist en in
elk geval voorbarig. We spraken af de status quo voorlopig te handhaven.
Daarna begon Kröller over West-Afrika. Hij had onlangs als nieuw gekozen
commissaris de eerste bestuursvergadering van den Koninklijken Hollandschen Lloyd
bijgewoond en er vernomen, dat zij tezamen met de Hollandsche Boot aan de
Vereenigde bericht hadden hun contract in zake de West-Afrikavaart naar aanleiding
van de onmogelijkheid voor Van der Eb & Dresselhuys - den 3den partner in de
combinatie, die 50% in de vaart bezit (de Vereenigde heeft de andere 50%) ontbonden wenschte te zien, en geen nieuwe overeenkomst wilden aangaan. Daar
hij wist, dat de West-Afrikavaart vóór den oorlog zeer rendabel was, had hij zijn
teleurstelling over dien stap uitgesproken. De Lloyd had er maar ƒ 170.000 aan
verloren, en daar zijn totale verliezen toch zoo enorm waren in een naar zijn oordeel
slechte vaart - die op Argentinië - zoo was dit besluit z.i. niet gewettigd. Dit verklaart
waarom de heeren van den Lloyd en de Hollandsche Boot, toen zij met Van der
Houven van Oordt, Van Hasselt en mij over de ontbinding van het contract
confereerden, op dien brief terugkwamen en bleken wel een nieuwe overeenkomst
te willen overwegen, ofschoon zij geen 50% aandurfden. In aanmerking nemende,
dat de voornaamste verliezen in de vaart door de booten der wederpartij, welke of
te groot of te klein zijn, veroorzaakt werden en dat het tweehoofdig bestuur der lijnen
- Valstar en Arriëns doen dit samen - stroef werkt (ondanks de geschiktheid van
Arriëns) en kostbaar is, heeft de Vereenigde geantwoord, dat zij geen nieuwe
overeenkomst wenschte, m.a.w. de vaart geheel voor eigen rekening wilde drijven.
Kröller verwonderde zich daarover, daar hij wist, dat de Vereenigde zwaar geld
verloor. Ik maakte hem duidelijk, dat alle lijnen, met uitzondering van de
Britsch-Indische, steeds klei-

1

Deze werd niet teruggevonden.
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nere verliezen vertoonden en dus tot hoop stemden. De Br.-Indische lijn zie ik duister
in.
Ik geloof, dat Kröller overweegt in de plaats van Van der Eb & Dresselhuys op te
treden. Hij vroeg of de ‘Marmcoo’, de boot die deze stellen, een geschikt schip was.
Te bedenken is, dat zijn firma tevens agent der Duitsche lijnen op West-Afrika is
(zie mijn verslag van het onderhoud).1
Kröller begint spoedig een rol bij den Koninklijke Hollandsche Lloyd te spelen.
Walree is daar niet commissaris geworden, tot mijn verwondering. Men vond den
ouden Roelvink zelve nog voldoende representant voor de Twentsche Bank.

5 Juli 1922.
Gisteren vergadering van Commissarissen der Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij. Van Aalst ontbrak, hetgeen jammer was, daar wij in ons
verslag (van directeuren) duidelijk wezen op zijn stoken. Kalff (J.A.), die ook
commissaris bij de Hollandsche Boot is, was hoogelijk verwonderd te vernemen, dat
de directie van die onderneming wel met West-Afrika wil doorgaan, hetgeen lijnrecht
tegen het besluit der laatste bestuursvergadering is. Over Van Aalst liet Kalff zich
minachtend uit. Veel menschen zijn bang voor zijn brutaliteit, o.a.S.P.v. Eeghen, die
den hemel dankte dat hij vandaag bij de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij afwezig bleef.
Onze financieele positie is minder slecht dan ik vreesde. Volgens onzen kasstaat
heeft de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij sedert 1 Januari geen
exploitatie-verlies geleden, maar de opnieuw begonnen daling van de Mark maakt
de Duitsche concurrentie steeds feller, dus kan het licht slechter worden.
Van Eeghen zeide ons eergisteren, dat een der commissarissen van de
Holland-Zuid-Afrika Lijn tegenover hem de wenschelijkheid van een overneming
van die lijn door de Vereenigde uitgesproken heeft. Dit is een interessante
mededeeling met het oog op de bespreking welke heden tusschen de directie dier
lijn en ons zal plaats vinden.a

1 Dit is niet bewaard gebleven.
a Enige regels over het herstel van Jan weggelaten.
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7 Juli 1922.
De bespreking met de Holland-Zuid-Afrika Lijn had eergisteren plaats, er is een
verkort stenografisch verslag van gemaakt. De heeren waren nogal mak, ofschoon
zij beweerden, dat alle commissarissen achter hen stonden. Wij verklaarden ons tot
onderhandelen bereid, maar wilden geen voorstel doen, 1e wegens de houding van
Van Aalst, 2e wegens de afwezigheid van Valstar. Wij willen ook Durban niet
opgeven en wenschen geen vrachtovereenkomst zonder garanties, die de naleving
ervan verzekeren.
Nu is er ook bericht, dat HAPAG1 op Chili gaat varen. De heksenketel wordt nog
levendiger.
De verkiezingen voor de Tweede Kamer hebben, zooals de meesten verwachtten,
een flinke rechtsche meerderheid gebracht.2 Dit brengt de kans op een krachtiger
regeering en matiging der sociale uitgaven, maar allicht verwezenlijking van het dure
vlootplan, dat ik waanzin acht. Ook de vrijhandel zal er nu wel aan gaan, al vecht ik
tot het laatst.

15 Juli 1922.
Voor eenige dagen met Vissering geluncht, die mij een omstandig verhaal van de
bankiersconferentie te Parijs deed. Het eenige merkwaardige daarbij was, dat de
circulatiebanken sedert Genua3 in voeling met elkaar zijn met Londen als middelpunt.
Norman, de gouverneur van de Engelsche Bank, is reeds naar Amerika geweest en
heeft de Amerikanen uitgenoodigd tot deelneming op basis van een programma dat
zij zelve te ontwerpen hebben. Hieraan hebben zij gevolg gegeven, en in dat
programma staat o.a. dat stabilisatie der wisselkoersen alleen mogelijk is, indien de
schulden aan Amerika geroyeerd worden. Men gaat daar dus in officieele, financieele
kringen verder dan het congres, dat afbetaling verlangt, doch na de verkiezingen in
November zal er ook daar wellicht anders gepraat worden. Daar in Frankrijk de
meening ook eindelijk begint te draaien en Poincaré duidelijk blijk geeft te beseffen,
dat de tot nu gevolgde me-

1
2

3

De Hamburg Amerikanische Packetfahrt Aktien Gesellschaft.
De Roomsch-Katholieke Staatspartij verwierf in 1922 32 zetels, de Antirevolutionairen 16,
de Christelijk-historischen 11, de Staatkundig-gereformeerden 1, de Liberale Partij 1, de
Vrijheidsbond 10, de Plattelanders 2, de Vrijzinnig-democraten 5, de S.D.A.P. 20 en S.P.D.
2.
De fin.-econ. conferentie van Genua, april-mei 1922.
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thode het onmogelijk maakt het geld dat zijn land zoo bitter noodig heeft, te bekomen,
is er kans op een algemeene regeling, indien het na de torpedeering der
bankiersconferentie daartoe niet te laat is. De mark is sedertdien weer bijna 50%
gevallen.
De benoeming van Everwijn tot directeur der Handel-Maatschappij verwekt
algemeene verbazing en lachlust, maar men realiseert zich nog niet voldoende, dat
met Van Aalst aan het hoofd nooit eenige verbetering te bekomen zal zijn. Aan
Buitenlandsche Zaken zal men niet ontevreden zijn, dat hij uit de diplomatie verdwijnt,
daar hij, zooals te voorzien was, te Washington niet voldeed.1 Een bekwaam man,
maar ambtenaar, zelfingenomen en uiterst langzaam van afdoen.

25 Juli 1922.
Ik hoor, dat Van Eeghen2 er zich op beroemt, de Handel-Maatschappij dezen nieuwen
directeur bezorgd te hebben.
In zake de Afrikavaart zijn eenige verdere besprekingen op til. 19 dezer sprak Van
Aalst Van Eeghen over deze aangelegenheid aan en zeide hem, dat hij het verslag
van de conferentie tusschen Holland-Zuid-Afrika Lijn en Holland-Oost-Afrika Lijn
gelezen had, doch dat er van de zijde der Holland-Zuid-Afrika Lijn geen voorstellen
te verwachten waren. De zaak moest nu maar ‘rondloopen’. Hij wilde alleen geen
ruzie met mij hebben, zou hij er aan toegevoegd hebben, want hij vreesde dat ik
‘boos’ begon te worden. Clownerie!
Van Eeghen heeft toen gevraagd of hij (Van Aalst) nooit over de mogelijkheid
van een overneming van de Holland-Zuid-Afrika Lijn door de Vereenigde in den
geest als de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij indertijd de
Koninklijke West-Indische Maildienst overgenomen had, gedacht had. Hij antwoordde
ontkennend, doch den volgenden dag (20/7) berichtte hij hem, dat hij de vraag met
Van der Mandele (van de Rotterdamsche Bank) had besproken en zij begin Augustus
een onderhoud met de Vereenigde wenschten. Ik zat juist in een vergadering ten
kantore der Vereenigde toen dit bericht binnenkwam. Men besloot het voorstel van
een bespreking te aanvaarden, hoewel men zich nog niet voorstelt hoe een dergelijke
fusie tot stand moet komen. De schepen der Holland-Zuid-Afrika Lijn zijn zeer hoog
ingebracht en weinig waard en het con-

1
2

Als gezant (1921-1922).
S.P. van Eeghen.
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tract met de Regeering - na 5 jaar een 14-daagsche vaart met snelvarende
passagiersschepen - is buitengewoon bezwarend.
In de vergadering der Java-China-Japan Lijn werd weer de noodzakelijkheid van
het stopzetten der Britsch-Indië Lijn betoogd, voornamelijk door Op ten Noort,
Muller1 en Zeeman, en dit met het oog op de uitgeputte kas der maatschappij, die
voor ƒ 10 millioen in de Vereenigde geïnteresseerd is en zich zelf overbouwd heeft.2
Ook ik ben van meening, dat de Vereenigde door de steeds grootere verliezen op die
lijn - op alle andere wordt de toestand beter - zich te zeer verzwakt, indien er geen
vooruitzicht bestaat, dat de resultaten van die lijn binnenkort belangrijk beter worden.
Dit hangt voornamelijk met den Duitschen koers samen, doch bij ons bestaat de
indruk, dat de directie der Holland-Amerika Lijn, die de Britsch-Indiëlijn beheert,
de zaken te veel aan Van Ommeren, Londen, overlaat. Deze heeft slechts belang,
commissie te boeken en neemt lading aan, zonder naar de rendabiliteit te vragen.

26 Juli 1922.
Gisteren bezocht Paul Nijgh mij in zake John3, die als vijand van Mann gescheiden
is. Ik zeide hem onbewimpeld, dat ik Mann (de managing director van Van Ommeren,
Londen) als Urheber van de intrigue beschouw die John uit zijn betrekking dreef,
waarbij ik erkende, dat deze door ongeduld naar een verbeterde positie en
jongensachtig veel praten vat op zich gegeven had. Nijgh, dien ik verdenk aan de
intrigue medeplichtig te zijn, was het niet geheel met mij eens.
Hij vertelde mij voorts, dat de Hansa4, de Duitsche stoomvaartmaatschappij, die
de voornaamste oorzaak van de verliezen der Britsch-Indië Lijn is, beweert voorstellen
tot toenadering gedaan te hebben, welke voorstellen echter nòch de Holland-Amerika
lijn, nòch de Engelsche lijnen ontvingen. Laat ons hopen, dat hieruit iets goeds
voortvloeit, want zóó gaat het niet verder. Er wordt thans op die

1
2

3
4

Abram Muller.
Deze aandrang tot opheffing van de Brits-Indië-lijn der Ver. Ned. Scheepvaart Mij. was
overigens vergeefs. Vgl. Brugmans, Chinavaart, p. 119 vlg. Pas in 1930 zou het tot een
reorganisatie komen. Vgl. hier Heldring, p. 482.
Heldrings jongere broer.
De Deutsche Dampfschiff Gesellschaft Hansa te Bremen.
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vaart ongeveer ƒ 185.000 per reis verloren, d.i. meer dan op alle andere lijnen der
Vereenigde tezamen.
In den namiddag vergadering van den Raad van Bijstand onder presidium van
Patijn over een dwaas plan van IJsselstein ter bescherming van de visscherij te
IJmuiden, dat nog zotter bleek te zijn dan wij aanvankelijk vermoedden, omdat de
partij te wier baten het voorgesteld werd, het niet wenschte. Heringa, de opvolger
van Everwijn aan de afdeeling Handel, was weinig gelukkig in de verdediging.
Van Vlissingen is zeer pessimistisch over den toestand in Duitschland, met name
over de gezindheid der groote heeren in de Schwerindustrie, op wie een internationale
leening zou kunnen mislukken, indien Frankrijk - zooals men begint te gelooven verstandig wordt.
Patijn meent, dat de mislukking der Russen-conferentie1 wel door een afzonderlijke
overeenkomst van hen met de Engelschen gevolgd zal worden, waartegenover staat,
dat Lloyd Greame meent te weten, dat de toestand in Rusland steeds sneller vervalt.
De Roemenen vreezen het bolsjewistische leger niet meer, daar het zijn
gevechtswaarde verloren heeft. Dit klopt in het geheel niet met een mededeeling die
Kröller mij onlangs van den Duitschen militairen attaché te Moskou deed, die ze
voor zeer goed uitgerust aanzag en een aanval op Polen en Roemenië verwachtte.
Aangaande de Kabinetscrisis schijnt er tusschen de rechtsche partijen weinig
eenheid te bestaan. De Roomschen willen hun premierschap niet abandoneeren2 en
zitten met Aalberse, die geen betrekking en geen fortuin heeft. Colijn wil boven alles
bezuinigen, De Geer ook, doch het tegenwoordige Kabinet is daarin lauw. Indien dit
aanblijft (met eenige wijzigingen), zal het waarschijnlijk in het najaar op den
tegenstand van Colijn vallen, die dan zijn eigen ministerie zal vormen met de
portefeuille van financiën voor zich zelf.

1

2

Noch op de conferentie te Genua, waar alle Europese vraagstukken werden besproken, noch
op de daaropvolgende conferentie te 's-Gravenhage kon t.a.v. de Russen iets bereikt worden.
Deze weigerden namelijk in te gaan op de voorwaarden tot herstel van de normale econ.
betrekkingen: 1. de erkenning van door Rusland aangegane schuldverplichtingen; 2. teruggave
van door Rusland geconfiskeerde buitenlandse eigendommen, of althans schadeloosstelling.
Tevoren was Ruys de Beerenbrouck premier. Vgl. over de merkwaardige gang van zaken
bij deze kabinetsformatie Gribling, Aalberse, p. 392 vlg.
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5 Augustus 1922.
Het jaarverslag der Zuid-Afrikalijn is uit. De vloot komt op circa ƒ 20 millioen in
de boeken te staan en is naar onze schatting ongeveer ƒ 5 millioen waard. Een
credietschuld van ƒ 5,3 millioen staat in het passief, deze is sedert 1 Januari tengevolge
van betalingen op schepen natuurlijk nog belangrijk verhoogd. Een molensteen is
het contract met de verplichting van 1925 af een veertiendaagschen dienst met
snelvarende passagiersschepen te onderhouden. De Vereenigde, die eergisteren
vergaderde, besloot dan ook niet op een eventueel fusievoorstel in te gaan, maar zich
bereid te verklaren over een vrachtenpool van Durban te onderhandelen.
De positie der Holland-Zuid-Afrika Lijn is hopeloos.
De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij-Koninklijke West-Indische
Maildienst heeft Londen in haar vaarplan naar de Westkust van Zuid-Amerika
opgenomen, hetgeen de woede der Pacific Steam Navigation (onderdeel van de Royal
Mail1) gaande maakt, ofschoon zij eenige jaren geleden Rotterdam in het hare opnam.
Britannia rules the waves. Geruchten loopen van represailles op groote schaal en
Mann, onze agent in Londen, maakt er zich ongerust over. Hij schrijft, dat de scherpe
verlaging van de vrachten van de Conferencelijnen naar Afrika (Durban) er een uiting
van is. Hierbij wordt echter over het hoofd gezien, dat die Conference (geleid door
de Union Castle, ook een onderdeel der Royal Mail) de Holland-Oost-Afrika lijn
reeds sedert eenige maanden aanvalt. Dit is dus tegen de Vereenigde gericht. Ofschoon
het te betreuren is, dat we behalve tegen de Duitschers ook tegen de Engelschen
vechten moeten, zie ik de ontwikkeling van zaken met kalmte aan.

16 Augustus 1922.
Uit de brieven van Clark van de Royal Mail straalt een zekere welwillendheid door.
We zullen wel t.z.t. tot een regeling geraken. Haar dochter de Pacific Steam is echter
up in arms. De ‘Delft’, onze eerste boot in Londen, krijgt bijna geen lading - de
vooruitzichten voor de ‘Jason’ zijn daarentegen goed.
Heden vindt aan Landbouw op uitnoodiging van Treub een vergadering tusschen
de Vereenigde en de Holland-Zuid-Afrika Lijn

1

De Royal Mail Steam Packet Company, Londen.
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plaats. Eergisteren sprak ik IJsselstein, die mij zeide, dat hij er niet bij zal zijn. Hij
bevestigt mij, dat hij weggaat. Ik regelde met hem de schadevergoeding bij Kon.
Besluit aan Moll Schnitzler toe te kennen, waarin hij eenige tijd recalcitrant geweest
is.
De conferentie tusschen Poincaré en Lloyd mislukt zijnde, heb ik weinig hoop
meer voor Europa. De houding van Frankrijk sedert den oorlog is betreurenswaardig
en kortzichtig, die der Engelsche regeering afschuwelijk en die van Duitschland dom
en onbetrouwbaar. Misschien zal een scherpe daling van de franc wijs inzicht te
Parijs teweegbrengen.

17 Augustus 1922.
Gisteren bezocht ik Ter Meulen aan zijn ziekbed (maagzweer). Hij zag er goed uit,
maar moet nog een heele poos er in blijven. We waren het helaas eens over het onheil
dat Europa te wachten staat, nu geen intergeallieerde schuldenregeling en een
vermindering van de Duitsche oorlogsschuld tot stand gekomen is. De berichten
welke hij uit Duitschland ontvangen had, zijn zeer zwart: hongersnood, gras op de
straten der groote steden, revolutie enz. Ik ben er inderdaad bang voor. Wij hadden
het ook over Van Aalst, waarbij Ter Meulen zich - evenals ik - met minachting over
's mans karakter uitliet.
Daarna naar het Departement van Landbouw, waar ter vergadering aanwezig waren
Treub, Van Eeghen, Van Aalst, Zimmerman (dien ik sedert mijn jonge jaren niet
ontmoet had), Van der Mandele (Rotterdamsche Bank), de Dresselhuysen, de directie
der Holland-Zuid-Afrika Lijn en de leden van de Vereenigde. Van Aalst deed zijn
mond niet open, behalve op het laatst om de ‘Nederland’ er aan te herinneren, dat
zij indertijd verklaard had, zich niet meer voor Zuid-Afrika te interesseeren (na zekere
besprekingen met de Regeering, waarbij ook de Holland-Amerika Lijn, de
Rotterdamsche Lloyd en Goudriaan betrokken waren), over het ondernemen van een
passagiersvaart met werkelijk goede passagiersschepen, niet met de voor enkele
passagiers ingerichte vrachtschepen (nog niet eens prima van hoedanigheid) plus
een oude rammelkast als de ‘Bloemfontein’ zooals de Holland-Zuid-Afrika Lijn het
doet - tegen de bedoeling der wet. Geen verstandig en fatsoenlijk reeder zou het
aandurven op Zuid-Afrika met eerste klas passagiersschepen te gaan varen, tenzij
met een subsidie zoo hoog, dat geen Nederlandsche Regeering er aan zou denken.
Het millioen per jaar (voor 5 jaar) dat de Holland-Zuid-Afrika Lijn aangenomen
heeft, zou geheel onvoldoende zijn.
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Ter vergadering bleek, dat zoowel Treub als alle Commissarissen der
Holland-Zuid-Afrika Lijn vastgeroest zaten aan de meening, dat het de concurrentie
der Vereenigde te Durban is die haar in den grond boort (dat de zaak op apegapen
ligt, werd niet verbloemd, doch niemand hunner scheen in te zien, dat de oorzaak bij
den voozen opzet der zaak ligt - vrachtschepen voor ƒ 450, - per ton ingebracht en
het oude prul ‘Bloemfontein’ voor ƒ 380, - per ton en een regeeringscontract dat een
molensteen aan den hals is).
Zoowel Treub als de Dresselhuysen stelden het als de moreele verplichting der
Vereenigde voor, de zaak voor den ondergang te behoeden en dreigden met de
publieke opinie, die zich tegen ons zou keeren. Ons argument, dat het de Engelsche
lijnen zijn die het rachitisch kind sloopen, hetgeen wij met cijfers bewezen, werd
niet begrepen, zoodat het debat zeer onverkwikkelijk was, te meer daar de
Dresselhuysen er op bleven staan, dat wij uit Durban verdwijnen, wat wij herhaaldelijk
verklaard hadden niet te zullen doen. Loudon beweerde, dat de Holland-Zuid-Afrika
Lijn het vervoer voor de Regeering der Unie niet gekregen had, omdat de concurrentie
der Vereenigde de lijn in het oog der Unie te zwak deed schijnen om zich zoo'n
vervoer toevertrouwd te zien. Onzin! Het oude spel der Zuid-Afrikaansche regeering
is steeds geweest andere lijnen naar Zuid-Afrika te lokken om de Engelsche
conferencelijnen in haar vrachten te drukken, maar zij zal het wel uit haar hoofd laten
haar vervoer aan hen te onttrekken. Er zou zoo'n storm in Engeland en Afrika over
opgaan, dat de Zuid-Afrikaansche regeering onmiddellijk omver zou buitelen.
Bovendien verschaft de Engelsche conference een veel beteren dienst dan de
Hollandsche lijn.
Het onverkwikkelijke debat, waarin van onze zijde Goudriaan niet zeer gelukkig
was, eindigde met de afspraak, dat een verdere bespreking in kleiner comité zal plaats
hebben. De heeren Zimmerman en Van der Mandele zullen tezamen met de directie
der Holland- Zuid-Afrika Lijn Maandag aan het Scheepvaarthuis komen.
Mij schikt het zeer slecht, daar ik heden met vacantie naar Bergen aan Zee ga en
die erg noodig heb.
Ik zie slechts een oplossing in de overneming door de Vereenigde van de vaart
der Holland-Zuid-Afrika Lijn met wijziging van haar verplichtingen tegenover de
regeering, minder onereus en daartegenover minder subsidies, doch kwijtschelding
van het reeds uitgekeerde.
's Avonds at ik met Everwijn op de Groote Club, die beweerde dat
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hij wel naar Washington had terug willen gaan, maar dat zijn vrouw het er niet zonder
hun eenig kind uitgehouden zou hebben. Dat had hij, dunkt mij, van te voren moeten
bedenken. Wij maken ons te Washington met onze kortblijvende gezanten belachelijk.
Ook verheelde ik hem niet, dat Van Aalst door zijn stoken buiten mij om in de
Holland-Zuid-Afrika Lijn-kwestie het terrein voor een vergelijk zoo slecht mogelijk
voorbereid heeft. Hij kan dat zijn collega oververtellen.

10 September 1922.
Gisteren hebben Voûte en ik tezamen de 40 voornaamste schilderijen uit de
verzameling van den Groothertog van Oldenburg gekocht, door tusschenkomst van
Mensing voor ƒ 600.000 met de bedoeling te trachten ze met steun van anderen ter
gelegenheid van H.M. 25-jarig jubileum aan den Staat ter plaatsing in het
Rijksmuseum aan te bieden. De clou der collectie is een wondermooi meisjesportret
van Verspronck, waarvan Mensing als ‘blue girl’ een tegenhanger van Gainsborough's
‘blue boy’ zou willen maken en aldus een mooie prijs in Amerika maken, maar voor
ons is de hoofdzaak, dat het een zeer goede kern voor een op te bouwen groote
verzameling van Italiaansche schilderijen uit den quattro en cinque cento is, welke
in Nederland ontbreekt. Ook de moeder van Rembrandt is een mooi jeugdstuk van
den meester. Reeds voor eenige jaren hebben Voûte en ik het ‘Rembrandt syndicaat’
op touw gezet en daarvoor ƒ 1½ millioen bijeengebracht om in de naderende crisis
buitenlandsche schilderijen te koopen. We zijn daarin maar ten deele geslaagd, want
met de 15% die op dat bedrag gestort werd, hebben we maar 5 schilderijen kunnen
koopen, waaronder echter een schitterenden Goya uit zijn laten tijd - een portret van
Don Ramon Saute. Met veel kunst en vliegwerk is het gelukt, dat kunstwerk met 2
andere stukken aan het Rijk over te doen, dat daarvoor al zijn kunstbudgetten
gedurende 4 of 5 jaar bij elkaar geschraapt heeft. De Vereeniging Rembrandt geeft
een bijdrage van ƒ 50.000. De Nederlandsche Regeering is erg ‘mesquin’ op het
gebied van kunst, ook in betere tijden dan de tegenwoordige.
De bespreking met de heeren Zimmerman en Van der Mandele, gevolgd door een
onder 4 oogen tusschen den laatste en mij, is vrij goed verloopen. Het blijkt, dat de
Regeering de tegenwoordig voor de vaart gebruikte schepen der Holland-Zuid-Afrika
Lijn acht aan
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de bedoeling van het contract te beantwoorden. Indertijd is aan de reeders steeds
voorgehouden, dat men mailschepen eischt met snelle vaart. Daarop konden de
‘Nederland’, Holland-Amerika lijn, Goudriaan en Rotterdamsche Lloyd, die bij de
bespreking betrokken waren (de Koninlijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij
had aanstonds bedankt, omdat zij van meet af de zaak onuitvoerbaar achtte), niet
ingaan. Nu echter heeft de Regeering haar steun verleend aan een verbinding met
gewone vrachtschepen, 10 mijls vaart, voor 30 à 40 passagiers ingericht, terwijl wij,
en zeker ook het publiek en de Kamer, onder den indruk verkeerden, dat de
Regeeringsovereenkomst dezelfde verplichtingen ten aanzien van het type schepen
opgelegd had als eertijds van de genoemde reederijen verlangd werd. Er bestaat dus
geen grond voor het verwijt van de Regeering tegen die reederijen, dat zij, na
geweigerd te hebben tot de lijn mede te werken, haar thans bestrijden en, volgens de
voorstelling der Holland-Zuid-Afrika Lijn, dooden. Nog minder komt het Mr.
Dresselhuys te pas te spreken van de moreele verplichting der Vereenigde uit dien
hoofde de vaart op Durban te staken. De maatschappij van Van der Eb & Dresselhuys
heeft haar schepen duur ingebracht, de firma heeft zich een voordeelig
cargadoorscontract verzekerd, maar de door haar opgezette lijn kan ondanks de
regeeringssteun niet leven. De geheele zaak is een schandaal, en het is voor de heeren
te hopen, dat zij niet in het ware licht aan het publiek behoeft voorgelegd te worden.
Ook in Zuid-Afrika heeft de lijn niet veel beteekenis, daar zij er slechts de sympathie
van de economisch onbeduidende Hollanderpartij geniet. Afrikaner noch Engelschman
zijn daar Hollandsch-gezind. Het is waar, dat Smuts en andere politieke mannen in
Zuid-Afrika zich moeite gegeven hebben in Nederland voor de oprichting van een
Nederlandsche passagierslijn op Zuid-Afrika belangstelling op te wekken en zelfs
steun in het vooruitzicht gesteld hebben, doch men moet dat niet meer als uitspelen
tegen de machtige Engelsche lijnen beschouwen. Nimmer zou een Zuid-Afrikaansche
regeering zoo dom zijn daadwerkelijken steun aan een stoomvaartonderneming ten
nadeele der niet alleen krachtige, maar ook aan Zuid-Afrika zeer groote diensten
bewijzende Union Castle groep te verleenen. Dat zou zij tegenover de zeer sterke
Engelsche partij in Zuid-Afrika en de imperiale regeering nooit kunnen doen. Loudon
en andere pro-Afrikaners wiegen zich dan ook in naïeve verwachtingen als zij het
anders gelooven.
Dat in Zuid-Afrika het Nederlandsche element economisch niet
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telt, is treurig, maar waar; Valstar's berichten bevestigen het. Geen Nederlandsche
onderneming, behalve indertijd de spoorweg, is er tot bloei geraakt, en in den handel
is alles Engelsch.

16 September 1922.
Nadat ik Woensdag Van Hengel1 (van de ‘Nederland’, die van zijn reis om de wereld
teruggekeerd is) gesproken en de vergadering van de Java-China-Japan lijn
bijgewoond had, begreep ik dat van een overneming der Holland-Zuid-Afrika Lijn
door de ‘Vereenigde’ voorloopig niets zal komen, en in een op Donderdag gehouden
vergadering der Vereenigde is het besluit aldus uitgevallen. Ik heb mij daarbij
eenigszins bitter over de wankelende houding der ‘Nederland’ uitgelaten, welke tot
nu toe meeging in de richting van overneming en samendoen der beide diensten op
Zuid- en Oost-Afrika onder het beheer der Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij. De heeren der Holland-Zuid-Afrika Lijn, en vooral de
bankiers bij die lijn betrokken, zijn zeer begeerig naar een dergelijke oplossing, welke
ik ook in het voordeel der Vereenigde zou achten, mits het vaarplan rond Afrika
beurtelings in Oostelijke en Westelijke richting door de Regeering goedgekeurd
wordt. De Java-China-Japan Lijn en de Paketvaart zijn echter bevreesd, dat de
Vereenigde, die nog steeds met verlies werkt, nog meer risico's op zich neemt - wat
ik met het oog op hun slechte kaspositie kan begrijpen - en de ‘Nederland’ en de
Rotterdamsche Lloyd hebben zich bij de oppositie gevoegd. Kunnen de verliezen in
de Britsch-Indië-vaart verminderd worden, dan wil men er anders over denken. De
vooruitzichten van die vaart, waarin de Vereenigde haar zwaarste verliezen lijdt, zijn
dan ook ter sprake gekomen, en ik heb zelfs de mogelijkheid van opheffing van die
lijn ter sprake gebracht (zie notulen der geheime vergadering), hoezeer ik dien stap
zou betreuren. Ik geloof, dat het beheer der lijn door de heeren der Holland-Amerika
lijn aan activiteit te wenschen overlaat. Zij laten te veel aan Mann (Van Ommeren
Londen) over.

1

J.F. van Hengel.
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29 September 1922.
Het slapjes gewijzigde Kabinet1 heeft een begrooting de wereld ingezonden die een
aanfluiting van de eischen der omstandigheden is. Eenige luttele tientallen millioenen
besparing, terwijl er ten minste honderd millioen minder uitgegeven moet worden.
Ik hoop, dat deze begrooting verworpen zal worden en dan Colijn de moed zal hebben
radicaal in te grijpen.
De onderhandelingen tusschen Holland-Zuid-Afrika Lijn en Vereenigde schieten
op, ondanks de kink die even door de weifelende houding der ‘Nederland’ en Lloyd
in den kabel gebracht werd. De directie der ‘Nederland’ steunde mij in mijn streven
naar een redelijke overeenkomst, maar eensklaps kwam Van Hengel, uit Oost-Azië
met zeer pessimistische indrukken teruggekeerd, roet in het eten gooien. Hij werd
later door zijn collega Oderwald gedesavoueerd, maar ik kan toch niet met zekerheid
op dat college rekenen en evenmin op Ruys (Rotterdamsche Lloyd), die altijd met
de meerderheid meegaat. Gelukkig is de onderhandelaar van de Holland-Zuid-Afrika
Lijn, Van der Mandele, een schappelijk man. Van Aalst is gelukkig al dien tijd weg
geweest, maar hij is thans terug en maakt mogelijk nog bezwaren op het laatste
oogenblik.

9 October 1922.
De Amsterdamsche bankiers hebben inderdaad enkele bezwaren gemaakt en verlangen
een garantie, dat de Vereenigde de Holland-Zuid-Afrika Lijn, althans gedurende den
tijd dat het regeeringscontract loopt, zal instandhouden, hetgeen beteekent dat zij
voor eventueele meerdere verliezen opkomt. De Vereenigde wil haar risico beperkt
zien. Hierover heb ik enkele verdere besprekingen met v.d. Mandele gehad, en ik
wacht thans zijn bericht.
Lloyd George heeft in de Levant loon naar werken gehad. Zijn geheele Turksche
politiek is op een miserabele failure uitgeloopen2,

1

2

Op 18 september was het tweede kabinet Ruys de Beerenbrouck opgetreden met nieuwe
bewindslieden voor marine (E.P. Westerveld) en waterstaat (ir. J.G. van Swaay); het ministerie
van landbouw, nijverheid en handel was opgeheven en bij binnenlandse zaken en bij arbeid
ondergebracht.
In oktober 1922 werd tussen Turken en Grieken een wapenstilstand gesloten, volgens welke
de Turken Oost-Thracië en Adrianopel mochten bezetten.
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zooals ik destijds aan Akers Douglas, toen secretaris van Lord Curzon, voorspelde.
Gelukkig krijgen ook de Franschen, wier Oostersche politiek veel verstandiger
geweest is, doch nu geneigd schijnen te zijn de Turken op den Europeeschen oever
hun gang te laten gaan, hetgeen op moorden van Grieken en Armeniërs zou uitloopen,
geen vrij spel en zorgt Engeland nog voor de noodige remmen. Naar mijn meening
had men dadelijk na den oorlog - in 1918 - de Turken zonder gevaar voor troebelen
in de Mohammedaansche wereld uit Europa kunnen zetten. Nu moeten zij
Oost-Thracië incluis Adrianopel terughebben.1 Ook behoort Bulgarije thans zijn
haven in West-Thracië te krijgen (Cavalla) en Salonica geïnternationaliseerd te
worden, daar de Grieken die plaats niet waardig zijn en zij ook niet Grieksch van
bevolking is, doch Joodsch. Zij behoort de onbelemmerde poort voor Macedonië en
Servië te zijn. Hiervan komt echter niets in. Slechts misschien indien Engeland Cyprus
aan Griekenland wil afstaan.a

30 October 1922.
Heden teruggekomen.2 Te Parijs een paar prachtige Tiepolo's bij Guirand gezien,
welke hij voor Frs. 440.000 wil verkoopen, voor welke prijs wij beter waar voor ons
geld gekregen hadden dan op Schmidt Degener's advies geschiedde toen wij het veel
minder typische en minder belangrijke stuk van Brunner kochten voor ca. ƒ 40.000,
-. De schilderijen bij Guirand zijn mooie composities, Jezus met de overspelige vrouw
en Jezus de kranken genezend voorstellende en komende uit de collectie van den
Comte de Chambord uit Frohsdorf. Het is jammer, dat het Rijk het andere stuk met
den Goya en den Tintoretto reeds geaccepteerd heeft.
Bijgaanden brief ontving ik van Paul den Tex over de Holland-Zuid-Afrika
Lijn-kwestie.3 Indien ik de vergadering in Den Haag

Zo geschiedde inderdaad bij de vrede van Lausanne (juli 1923). Vgl. Brugmans, Kantelend
tijdperk, p. 80.
a Enige vakantiefragmenten in het hiernavolgende weggelaten.
2 Van een reis naar Frankrijk.
3 Brief van P. den Tex aan E. Heldring, 26 oktober 1922, in Collectie-Heldring. Den Tex deelt
mee dat onverwacht op initiatief van Treub een vergadering aan het ministerie van
binnenlandse zaken is gehouden n.a.v. de mededeling van Van der Mandele dat de
onderhandelingen met de V.N.S. doodgelopen zijn. Vgl. hier het verslag der vergadering op
21 oktober 1922 in bijlage. Den Tex merkt nog op dat .... ‘hoe kalmer de zaak door de V.N.S.
wordt aangepakt, des te betere condities van de bankiers te bedingen zullen zijn. In ieder
geval is daarbij ook wel gebleken, dat alle gepraat over nationaal belang maar phrase is en
het er de bankiers uitsluitend om te doen is, nadat zij hun aandeelenbezit hebben moeten
afschrijven, er zonder verdere kleerscheuren af te komen en de V.N.S. er verder mede op te
schepen,’ In de raad van beheer der V.N.S. begint de mening door te breken dat de minst
nadelige uitbreiding der H.O. Afr. L. bestaat in het samengaan met de Zuid-Afrika Lijn.
1
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had bijgewoond, zou ik te kennen gegeven hebben, mij rustig bij Van Aalst's retraite
uit de scheepvaart neer te leggen. Hij sticht er geen nut meer en veel onrust.
In Frankrijk is men nu wel overtuigd, uit Duitschland niets meer te zullen krijgen,
dat is mijn indruk van gesprekken met lieden uit verschillende kringen, maar tevens
meent men, dat men door Duitschland bedrogen werd, daar althans niets gedaan is
om de winsten der industrieelen, handelaars enz. die in het buitenland belegd werden,
ten bate der schuldeischers vast te houden.

21 November 1922.
Op 6 November heb ik Van der Mandele in een uitvoerig schrijven uiteengezet,
waarom de Vereenigde geen nieuwe voorstellen kan doen en welke zij wel kan
overwegen. Daarop is tot dusverre geen antwoord gekomen.1
Eenige dagen geleden, den 15den meen ik, bezocht ik den Minister van Financiën
De Geer, wien ik zeide, dat het inkomen der Koningin, waarvan de verhooging een
slechten indruk in het land gemaakt heeft, verlaagd diende te worden, evenals dat
der Tweede Kamerleden, waardoor het veel gemakkelijker zou zijn de
ambtenaarssalarissen, die 300 millioen aan de Staat kosten, te verminderen. Hij was
het daarmede roerend eens, ofschoon hij ƒ 1.200.000 aan het Koninklijk Huis niet
te veel vond, wanneer men van de meening uitgaat, dat het met eenigen luister
omgeven moet zijn, hetgeen hij niet noodig vond. Het is evenwel - zooals de
remuneratie der kamerleden - in de Grondwet vastgelegd. Voorts hadden we het over
verlaging der spoorwegtarieven en posttarieven, die den handel zeer drukken, en

1

Deze brief ontbreekt. Wel is er een briefje van Heldring aan Van der Mandele, 25 oktober
1922, in Collectie Heldring, waaruit blijkt, dat de V.N.S. eerst een recente balans van de
H.Z.A.L. en een volledige staat van haar verplichtingen wil ontvangen.
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over de herziening van invoerrechten, ten aanzien waarvan ik het Engelsche stelsel
van weinig maar flink belaste artikelen bepleitte. Zoo zouden m.i. thee en koffie voor
belasting in aanmerking moeten komen - het eerste is reeds belast. Daarentegen alle
halffabrikaten, behalve textielstoffen, zooveel mogelijk vrij. Gelukkig is De Geer
geen protectionist ondanks het onlangs voorgestelde invoerrecht op sigaren. Van
invoerverboden is hij een tegenstander, maar in het Kabinet zijn de meeningen
daaromtrent verdeeld. Er is geen kans, dat zij voorloopig vastgesteld zullen worden.
Ik heb den indruk, dat de vrijhandel in Nederland veiliger is dan hij langen tijd
geweest is, nu ook Colijn zich voor behoud van het tegenwoordige handelsstelsel
uitliet.
Ik bezocht dien morgen ook Trip, den thesaurier-generaal, van wien ik vernam,
dat er verschillende ontwerpen van herziening in technischen zin van het tarief van
invoerrechten gereed liggen. Ik raadde een herziening in den Engelschen geest aan:
vrijdom van de meeste artikelen, flinke belastingen van enkele, waaronder zoo
mogelijk thee en koffie. Vroeger was ik voorstander van vrijdom van thee met het
oog op marktbelangen, maar ons achterland is verloren, zoodat het artikel hier
voornamelijk voor binnenlandsche consumptie komt. Omgerekend per kop drukt de
belasting heelemaal niet op den verbruiker. Hetzelfde is ook het geval met koffie,
doch Trip wees op den vrijdom van dit artikel in België, hetgeen de Antwerpsche
markt boven de Hollandsche zou bevoorrechten, indien men het artikel ging belasten.
Ook zou er maar ƒ 5 millioen uit beide genotmiddelen te halen zijn. Na mij over de
Antwerpsche markt ingelicht te hebben, schreef ik Trip dezer dagen, dat ik ook van
meening ben, koffie vrij te laten. Veel baat voor de schatkist zal dan de technische
herziening van het tarief van invoerrechten niet opleveren.

Liverpool, 23 November 1922.
Ik ben in gezelschap van Dubois, Secretaris der Kamer van Koophandel, op bezoek
bij eenige Engelsche zuster-instellingen. Kwamen gisteren te Manchester, waar wij
geen onderdak konden bekomen, zoodat wij in Liverpool afstapten, ¾ uur van
Manchester per spoor gelegen. Bezochten te Manchester het neo-gothische stadhuis
met interessante muurschilderingen van Ford Madox Brown - mooi van kleur, zwak
van teekening.
Ik vermeld nog, dat in de 20 dezer gehouden vergadering der Java-
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China-Japan Lijn voorlezing van mijn brief aan Van der Mandele gedaan werd.1
Vester, directeur der Nederlandsche Handel-Maatschappij, nieuw gekozen lid van
den Raad van Bestuur, scheen mijn ontstemming niet goed te begrijpen, daar Van
Aalst toch met waardeering van mijn voorstel tot overneming van de
Holland-Zuid-Afrika Lijn gesproken had. Dat ik het voor de Vereenigde opneem,
hoewel zij dat plan verwierp, en haar aanmoedig niet te wijken voor dreigementen
van een zijde die zulk een povere figuur met de Holland-Zuid-Afrika Lijn geslagen
heeft en eerder dan de Vereenigde de publicatie van de geschiedenis te vreezen heeft,
is voor een man voor wien het persoonlijk succes alles is, onbegrijpelijk. De oude
Op ten Noort, die geheel onder den invloed van Van Aalst staat, trachtte mij te
bewegen mij tot een onderhoud met Van Aalst bereid te verklaren. Ik heb zijn
gekonkel (hoewel al dien tijd commissaris der Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij zijnde) sedert 1912, toen de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij de Koninklijke West-Indische Maildienst overnam, tezamen
met Wilmink om deze acquisitie in handen van de Koninklijke Hollandsche Lloyd
te spelen, zijn onbetrouwbaarheid in den Koninklijke Hollandsche Lloyd, dien hij,
achter mijn rug om, bijkans een fusie met de Holland-Amerika Lijn had laten aangaan,
en zijn gestook tegen de Vereenigde te levendig in herinnering, waarbij hij steeds
directe gesprekken met mij vermeed, dan dat ik eenig nut in een tête à tête zie. De
oplossing van de Holland-Zuid-Afrika Lijn is trouwens alleen langs zakelijken weg
te vinden. Wil Van Aalst bij mij komen, dan zal ik niet weigeren met hem te spreken,
maar er is te veel gebeurd en ik vertrouw hem te weinig om eenigen stap te doen in
een richting waarvan ik geen heil verwacht.
Van Hengel, die sedert zijn terugkomst uit Oost-Azië eenige vergaderingen bij
den Koninklijken Hollandschen Lloyd bijgewoond heeft, zeide mij, dat deze
onderneming doorgaat met geld te verliezen, zoowel op de passagiers- als op de
vrachtschepen.a
Hijb heeft blijk gegeven - helaas ook in een contract met de Rotterdam
Zuid-Amerika lijn - heelemaal niet te begrijpen, dat de lading even goed over
Amsterdam als over Rotterdam geleid kan worden.

1 Vgl. het onder 21 november 1922 genoteerde.
a Heldring heeft hier zes regels (potlood)schrift verwijderd.
b Door het wegvallen van een fragment is deze onduidelijk geworden; vermoedelijk is Wilmink
bedoeld.
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Van Hengel en ik spraken af, dat de ‘Nederland’ en Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij de verbinding met de Oostkust van Zuid-Amerika zouden
voortzetten, indien de Koninklijke Hollandsche Lloyd waarschijnlijk spoedig aan de
paal moet komen, maar wij nemen van het tegenwoordig personeel en directie alleen
zeer bruikbare elementen over - en die zijn er niet veel. Ook de commissarissen, die
nooit eenig nut hebben gesticht en ondanks waarschuwingen Wilmink maar lieten
begaan, zijn dan van de baan. Het is evenwel beter, dat Van Hasselt, die een heldere
kop heeft, in mijn plaats bij de reconstructie optreedt, daar ik te openlijk de wreker
zou schijnen. Mijn verhouding tot verschillende der commissarissen is daar te goed
voor.
Bij de Nederlandsche Bank beleeft een commissaris1 ook onverwachte
gewaarwordingen. Toen ik onlangs uit Parijs terugkeerde, vond ik een brief van Jan
Luden, President-Commissaris, waarin hij mij berichtte, dat Vissering zich, met
goedkeuring van den Minister van Financiën, beschikbaar heeft gesteld om gedurende
een jaar de reconstructie van de Oostenrijksche bank te Weenen te leiden en zulks
aan Luden eenvoudig medegedeeld had. In een vergadering van commissarissen op
7 November, welke ik niet kon bijwonen, is daarover een storm opgestoken, waarin
vooral de oude Plate2 heftig tegen Vissering uitgevaren is. Men werd het er ten slotte
over een motie eens, waarin de verwachting uitgesproken wordt, dat de President in
het vervolg commissarissen zal raadplegen, alvorens werk op zich te nemen dat een
langdurige afwezigheid medebrengt. Of zijn af- of aanwezigheid te Amsterdam groot
verschil in de leiding van zaken veroorzaakt, ben ik geneigd te betwijfelen, daar ik
den indruk heb, dat Vissering voor de dagelijksche zaken sterk onder den invloed
van Van Vollenhoven3 staat. Dit maakt de zaak niet beter, daar men geen onverdeeld
vertrouwen in het beleid van de directie kan hebben. Zij heeft de bank voor ƒ 39
millioen bij Marx & Co. geïnteresseerd, waarbij Vollenhoven aan commissarissen
verzekerde, dat er waarschijnlijk geen verlies op geleden zou worden en voor het
geval dat wel zoo zou zijn, die verliezen uit de waarschijnlijk groote winsten van
volgende jaren afgeschreven zouden kunnen worden. Op dien

1
2
3

Heldring was commissaris van de Ned. Bank van 1921 tot 1939; bij gelegenheid van zijn
benoeming tot president van de Ned. Handel-Mij trad hij af.
Dr. A. Plate.
Joost Van Vollenhoven, directeur Ned. Bank.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

461
grond werd het betrekkelijk hooge dividend dat de directie voorstelde en de
commissarissen critiseerden, verdedigd... Thans, zoo verhaalde mij Molengraaff1,
dien ik onlangs in Den Haag ontmoette, is op bovengenoemde vergadering door
Vollenhoven erkend, dat de Bank reeds 15 millioen aan Marx verliest en bovendien
in talrijke andere faillissementen in de provincie zit. Ik had in Mei sterk den indruk,
dat Vollenhoven ons willens en wetens onwaarheid vertelde, toen hij zeide te gelooven
dat er geen verliezen bij Marx te verwachten waren. Van Eeghen2, die blijkbaar het
tegendeel wist, sprak toen reeds op opvallende wijze in de vergadering zijn twijfel
over de juistheid van de voorstelling van zaken uit. Walree, die als directeur der
Twentsche Bank de Nederlandsche Bank herhaaldelijk als crediteur in slechte zaken
ontmoet, heeft mij vaak gezegd, dat zij op domme wijze crediet verleent. Ik zie daar
voornamelijk de bemoeizucht, eerzucht als redder uit de nood op te treden en het
onverstand van Joost3 in. Het is intusschen een eenigszins bedenkelijke toestand.
Onze bankiers schijnen maar met uitzondering hun vak te kennen, in den
na-oorlogstijd hebben zij weinig koel verstand getoond.
Of Oostenrijk, waaraan Vissering dus, evenals Zimmerman, zijn beste krachten
gaat wijden, door den Volkenbond op de te Genève ontworpen en aangenomen wijze
te helpen is, betwijfel ik. Wat Ter Meulen daaromtrent in de vergadering aan
Buitenlandsche Zaken op 6 November zeide, was weinig hoopvol en juist. Afdoende
hulp wordt niet verleend, het roode leger - of dit op zich zelf zoo heel erg rood is,
weet ik niet - blijft bestaan en tienduizenden ambtenaren moeten ontslagen worden
en zullen van socialist allicht bolsjewist worden, wat men juist vermijden wil. De
vraag is of Oostenrijk een levensvatbaar land is of een romp zonder hoofd en
ledematen. Naar mijn meening het laatste. Is dit zoo, dan helpt geen enkele
reconstructie en hongert het dood, een schande en gevaar voor Europa. Eenstemmig
was de Raad van Bijstand van oordeel, dat Nederland niet aan deze zoogenaamde
reconstructie moest meedoen, te meer daar het reeds meer dan eenig ander neutraal
land voor Oostenrijk deed.
Ter zelfde vergadering werden exportcredieten door den Staat te

1
2
3

Prof. mr. W.L.P.A. Molengraaff, commissaris der Ned. Bank.
S.P. van Eeghen.
Joost van Vollenhoven.
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verleenen, behandeld. Op de voorwaarden waarop zij thans verleend worden, heeft
zich geen vraag naar die credieten voorgedaan, maar Joost, die Voorzitter van de
Commissie ter beoordeeling van de aanvragen is, stelt zich daarmede niet tevreden
en wil nu den Staat voor 50% in de verliezen laten deelen. Een nuchter denkend
mensch zou zeggen dat, wanneer handel en industrie geen behoefte aan staatscrediet
verraden en geen aandrang op betere voorwaarden uitoefenen, het gebruik ervan niet
kunstmatig aangemoedigd moet worden. Maar Joost wil ook hier een rol spelen.
Gelukkig is hij naar huis gezonden met het verzoek een ander plannetje voor te leggen
en aan te toonen, dat belanghebbenden naar andere credieten dan die der banken
verlangen.
Den volgenden dag woonde ik voor het eerst een vergadering in Den Haag van
de Nederlandsche leden der Nederlandsch-Duitsche commissie voor het Duitsche
crediet bij, waar ik voor het eerst den Heer S. de Vries Czn, ex-Minister van Financiën,
regeeringscommissaris, ontmoette. Overeenkomstig zijn onbezorgden aard bleek hij
op zeer faciele wijze credieten verleend te hebben. De Duitschers maken gretig
gebruik van de overeenkomst, nu zij crediet in eigen land niet bekomen kunnen, en
te voorzien is, dat zij het weldra zullen uitgeput hebben. Er bestaat alle aanleiding
om in deze tijden vast te houden aan de voorwaarden welke de overeenkomst
voorschrijft, en o.a. geen crediet te geven voor goed dat niet voor re-export bestemd
is, nòch aan anderen dan industrieelen. De Vries had o.a. te groot crediet aan Stinnes
verleend, die volgens mededeelingen van 3 zijden - Van Aalst, Kröller en Van
Vlissingen - vastzit. Hij zou den laatsten tijd à la hausse in de Mark geweest zijn.1

Londen, 26 November 1922.
Gisteravond van Liverpool hier aangekomen, afgestapt in Claridge's. De Kamer van
Koophandel te Liverpool is eenigermate ouderwetsch en minder leerrijk voor ons
dan die te Manchester. Interessant is de affiliatie van verschillende sections uit de
trade, die geen lid van het

1

Het concern stortte in juni 1925 ineen, nadat Stinnes in april 1924 was overleden. Mogelijk
zou het behouden zijn gebleven, indien S. was blijven leven. Een feit is dat zijn opvolgers
een expansieve politiek bleven voeren in een tijd dat het ruilmiddel werd gestabiliseerd,
waardoor een stringenter kredietverlening en contractie optraden. Vgl. Hartsough, Rise and
Fall of Stinnes, p. 292 vlg.
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bestuur zijn. Het verschil in constitutie van alle Britsche kamers met de Nederlandsche
is, 1e dat zij vrijwillig gevormde, met vrijwillig gegeven bijdragen werkende lichamen
zijn - bij ons door de wet geregelde instituten, welke hun inkomsten uit de bij wet
verplichte heffingen trekken, 2e dat zij geen wettelijke contrôle kennen, wij wel, 3e
dat hun leden de contribuanten zijn, die het bestuur (de board) van ca. 90 leden
kiezen, waaruit een executive committee de dagelijksche leiding in handen heeft,
terwijl bij ons de in het Handelsregister ingeschrevenen de leden der Kamer kiezen.1
De ontvangst was zoowel te Manchester als te Liverpool hartelijk, daar meer
procinciaal, hier met ouderwetsche allure. Liverpool kijkt op Manchester neer, wiens
burgers vooruitstrevender, moderner, wetenschappelijker, maar wellicht niet zeer
bescheiden en niet elegant zijn. Manchester vindt Liverpool achterlijk. Te Manchester
had men ons gezegd, dat Lord Derby, de President der Kamer van Koophandel te
Liverpool, een vriendelijk leeghoofd is, te Liverpool ontving ons de Chairman Mr.
Sandeman Allen, die de afwezigheid van den Chairman, thans Minister van Oorlog,
verontschuldigde en hem prees als een hoogstaand man, die zich ter wille van zijn
stad en zijn land uitsloofde. Zijn lordschap had de beleefdheid gehad een briefje te
schrijven, waarin hij zijn spijt uitdrukte niet tegenwoordig te kunnen zijn. Te
Manchester kregen we de lunch in de groote eetzaal van het hotel, te Liverpool in
een afzonderlijke kamer van een oud hotel, besproeid door bourgogne en port.
Manchester. Chairman Mr. Clare Lees, bestuurleden Mr. Thomson en Sir Edward
Rhodes, Secretaris Mr. Street, Assistant Secretary Mr. Walters.
Liverpool. President Lord Derby, Chairman Mr. Sandeman Allen, bestuursleden
Mr. Dicky, Mr. Caro? Deensch consul. Secretaris Mr. Macarthy. Nederlandsch consul
Mr. Verburgh.
Heden, Zondag, geautood naar de Burnham Beeches met s'Jacob, daar gewandeld.
Mooie oude dorpjes als Beaconsfield, Farnham, Burnham. Geluncht in Slough.

28 November 1922.
Gisteren ontvangen door de London Chamber of Commerce, die goed georganiseerd
is. President is Sir Owen Philipp, tot mijn spijt afwezig. Chairman: Mr. H.L. Symonds,
die ons met den ouden en

1

Vgl. Greup, Gedenkboek Kamer van Koophandel A'dam, dl. II, p. 8 vlg.
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zenuwachtigen secretaris Mr. Meesgrave ontving. Later geluncht in het Victoria
Hotel, waar o.a. mede aanzat Sir William Joynson-Hicks, Minister for the Overseas
Trade. Naast mij zat de Deputy Chairman van de Kamer van Koophandel, Robert
Leatham Barclay van Barclay's Bank, een prettig en blijkbaar intelligent man. Ook
de Nederlandsche Kamer van Koophandel te Londen was vertegenwoordigd in de
personen van Stoop1, Bisschop2 en den Secretaris Wijnand Wolff.
Van Swinderen vond ik niet thuis. 's Avonds had ik Loder en s'Jacob ten eten. De
eerste is geheel vervuld met het Internationaal Gerechtshof, dat, vrees ik, in
werkelijkheid minder om het lijf heeft dan hij schijnt te meenen.
Zaken zijn iets beter in Engeland en de werkloosheid neemt niet toe, doch duurzame
verbetering kan niet verkregen worden dan door de regeling der schadevergoedingen,
de intergeallieerde schulden en stabilisatie der koersen.
Heden sprak ik bij Fred. Huth & Co. Huth Walters, die mij naar de positie der
Hollandsche banken vroeg. De Rotterdamsche3 gaat nogal over de tong. De andere
lijken mij safe - al hebben zij bijna alle na den oorlog aan slechte leiding geleden,
roekeloos financieren en plotseling gedwongen stopzetten der faciliteiten. Wij hadden
het ook over Wm. H. Müller & Co., wier positie moeilijk te overzien, doch naar allen
aanschijn goed is. De schaduwzijde is, dat het een one man's business is. Kröller
heeft geen behoorlijken opvolger.
Ik bezocht heden Sir William Joynson-Hicks in zijn bureau. Spraken over den
invloed van de Duitsche valuta op het Nederlandsche bedrijfsleven. Hij vroeg mij
wat naar mijn meening gedaan moest worden om tot stabilisatie te komen. Ik zeide,
dat geen stabilisatieplan doeltreffend kon zijn, indien niet de regeling van de
intergeallieerde schulden en van de schadevergoeding voorafging en dat daarvoor
noodig was, dat Engeland zijn vordering op Duitschland en zijn geallieerden opgaf.
En moeten wij dan onze schuld aan Amerika kwijten? vroeg Sir William. Antwoord:
‘America is bound to come round when the inter-European part of the problem has
been solved. It will be her interest to do so’. Hierover nog heen en weer gepraat,
totdat hij en Sir William Clark, het permanente hoofd van het de-

1
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F.C. Stoop.
Mr. W. Roosegaarde Bisschop.
De Rotterdamsche Bankvereeniging.
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partement, die het gesprek bijwoonde, toegaven, dat wij dezelfde ideeën huldigden.
Inderdaad vonden zij ook de Balfour-note1 zeer ongelukkig.
Daarna had ik een gesprek met Clark alleen over de werking van zijn departement,
een samensmelting van de afdeeling van handelszaken van het Foreign Office en
van het intelligence department van de Board of Trade, juist hetzelfde als waartoe
wij (Raad van Bijstand) voor 3 jaren onze Regeering adviseerden, natuurlijk zonder
effect.

6 December 1922.
Hierbij copie van een brief van mij aan Valstar, die nog in Britsch Oost-Afrika zit,
waaruit de positie in zake Holland-Zuid-Afrika Lijn blijkt.2
Sedert mijn terugkeer uit Londen, veel drukte naar aanleiding van het bezoek van
den heer Lucien Dior, Minister van Handel, aan de Fransche tentoonstelling. Hem
vergezelde ook een oud-Minister - Fernand David - die den Europeeschen toestand
helderder inzag dan de andere, die Poincarist is.
Ik sprak Schnell, chef van Blohm in Venezuela, een van de oprechtste en prettigste
Duitschers die ik ken, die vrijwel hopeloos ten aanzien van Duitschland was en een
communistische revolutie vreesde. De jeugd is communistisch - studenten moeten
sneeuw vegen om hun brood te verdienen. Ik schreef aan Sir William naar aanleiding
van dit onderhoud.

[1923]
Berlijn, 7 Januari 1923.
Den 3den 's avonds na de vergadering der Kamer van Koophandel met Dubois naar
Bremen, Hamburg en Berlijn tot bezoek der Kamers aldaar vertrokken. Te Bremen
ontvangen door Praeses Moritz Hoffmann, getrouwd met een dochter van Waller
Martins van Ken-

1

2

In augustus 1922 kwam de Engelsche minister van buitenlandse zaken Balfour met een nota,
waarin hij verklaarde dat Engeland niet meer van zijn bondgenoten en van Duitsland zou
vorderen (nl. 1300 en 945 miljoen pond sterling) dan het aan de V.S. zou hebben te betalen;
aldus werden de intergeallieerde schulden aan de herstelbetalingen gekoppeld, wat de kwestie
zeer compliceerde.
Brief van E. Heldring aan S.M.D. Valstar, 6 dec. 1922, in Collectie-Heldring. Vgl. bijlage.
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nemeroord-Heemstede. Vice-Präses Odewald, Syndikus Dr. Gnuld en nog een, wiens
naam mij ontschoten is. Bremen nog altijd de kleine trotsche stad met veel energie
en tegelijk veel hang aan het overgeleverde, die zich helaas o.a. openbaart door
namaak oude gevels en afwezigheid van oorspronkelijkheid in den bouwstijl. Te
Hamburg werden we, waarschijnlijk tengevolge van een fout van den secretaris, niet
door de Praeses, dien we niet eens te zien kregen, ontvangen. Hamburg heeft zijn
vroegere levendigheid terug, doch het is schijnprosperiteit, veroorzaakt door de daling
van de Mark. Het mislukken der Parijsche conferentie beschouwde Peltzer van de
Hamburg-Amerika lijn, dien ik ter beurze ontmoette, als een geluk in het ongeluk,
daar hij meende dat de Franschen alleen toch hun zin niet krijgen, terwijl een
samengaan van Engelschen en Franschen Duitschland opnieuw voor een muur
geplaatst zou hebben. De vraag of de Duitscher die nog niet geruïneerd is, dat is de
man met buitenlandsche saldi, of hij die papierenwinst maakt, de fabrikant, de
exporteur, de reeder, wil dat Frankrijk betaald worde, indien eenmaal een redelijk
bedrag aan schadevergoeding bepaald is, kan ik nog steeds niet uitmaken. Ik ben
geneigd te gelooven van wel, ofschoon velen, behalve weinig begrip van nationaal
fatsoen bezittend, ook kortzichtig zijnde, bepaald niet willen. Intusschen is de vraag
nog niet actueel, want Frankrijk heeft nooit van een redelijk bedrag willen hooren,
dreigt steeds met geweld en doet gelooven, dat niet geld, maar militaire overmacht
zijn doel is. In elk geval is zijn politiek gedoemd te mislukken, zoo niet catastrophaal
te eindigen.
Mijn indruk dat Duitschland door de waardeloosheid van het ruilmiddel het
oogenblik nabij is waarop het geen voedsel en geen grondstoffen meer kan
importeeren en de reeds bestaande honger dus zoodanige afmetingen zal aannemen
dat het tot een sociale uitbarsting komt, wordt hier bevestigd. Het volk is goedmoedig
en wijzer geworden na de eerste troebelen in 1919 en door de ellende in Rusland,
door het bolsjewisme ontstaan, maar een hongerige massa vergeet zulke lessen. Of
Frankrijk achter Poincaré staat, weet ik niet. Mijn laatste bezoek aan Parijs gaf mij
den indruk, dat men daar in zakenkringen nuchter was geworden, en de Lyonneezen
die ter tentoonstelling te Amsterdam waren, spraken afkeurend over Poincaré's
intransigante houding, hoopten op Loucheur. Verkiezingen vinden in Frankrijk eerst
in het voorjaar 1924 plaats. Allicht blijft het zoo doorgaan tot zoolang het
chauvinistische bloc gehandhaafd wordt.
Te Hamburg interessant bezoek aan de Schiffahrtsversuchsanstalt
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gebracht, Dr. Kaempf. Naar Berlijn gereisd in gezelschap van Flettner, een zeer
verstandig, aangenaam werktuigkundig ingenieur, uitvinder van een nieuw
scheepsroer.

Bentheim, 10 Januari 1923.
Te Berlijn is de Handelskammer uitmuntend georganiseerd; behalve dat zij, evenals
die te Hamburg en Bremen, de beurs bezit en gedeeltelijk beheert, benoemt zij
makelaars, stelt de handelsrechters aan de Regeering voor, beheert zij de
Handelshoogeschool met 3000 studenten, heeft een goed ingericht Verkehrsbureau,
d.w.z. een inlichtingendienst voor binnen- en buitenlandsche douanetarieven,
wetgeving en spoorwegvrachten, en een groote bibliotheek. Zij heeft 105 leden,
groepsgewijze gekozen door de in het Handelsregister ingeschreven firma's.
Bovendien werkt zij met ca. 100 commissies (Fachausschüsse), die eveneens door
en uit de bedrijven door ongeveer dezelfde kiezers gekozen, doch in werkelijkheid
door de vakvereenigingen (Verbände) aangewezen worden. President is Franz von
Mendelssohn, dien ik vroeger reeds in Den Haag aan Buitenlandsche Zaken ontmoet
had. Van de 10 secretarissen (Syndici) ontmoetten wij Geheimrat Demuth, een zeer
hupsch en, naar het ons toescheen, intelligent man. De ontvangst was zeer vriendelijk.
Ik bezocht ook den Gezant, dien ik niet thuis vond, en den Consul-Generaal Wolf,
die zeer onderhoudend en ongunstig over de Duitsche plichtsopvatting ter zake van
binnen- en buitenland sprak. Volgens hem werd en wordt door de toonaangevende
klassen in handel en nijverheid, waaronder zeer veel Joden, alles gedaan om de mark
te deprecieeren en een overeenkomst met Frankrijk onmogelijk te maken. De pers
staat geheel aan denzelfden kant. Hij ziet den afloop zeer duister in. Mijn indruk is
onveranderd: deze houding, welke het den gemiddelden Duitschen koopman niet
moeilijk valt in te nemen, wordt inderdaad aangenomen, doch grootelijks
verontschuldigd door het onuitvoerbare verdrag van Versailles, dat ontduiking
onvermijdelijk maakt. Willen de Franschen geld, dan moeten zij, ondanks hun
wantrouwen jegens de Duitschers, met de Engelschen medegaan - een en ander op
dier plan afdingende; willen zij geen geld, doch den Rijn als grens, wat ik meer en
meer waarschijnlijk acht, dan had het verdrag van Versailles niet gesloten moeten
worden, doch hadden geallieerden in 1918 Duitschland moeten inrukken en het te
Berlijn een vrede moeten opleggen die hun de territoriale zekerheden verschaft zou
hebben
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die Frankrijk au fond begeerde. Of daarmede de schadevergoeding en een duurzame
vrede verkregen zouden zijn, betwijfel ik, maar de 4 jaar van twist over de
niet-uitvoering van onuitvoerbare verplichtingen die Versailles aan Duitschland
oplegde, heeft in het in 1918 gedweeë en Frankrijk niet hatende Duitsche volk een
op revanche bedachten geest doen ontstaan, die door de aanstaande bezetting van
het Roergebied verder aangewakkerd zal worden, en in de rijpheid des tijds tot een
nieuwen oorlog zal leiden. Eerst zal de honger allicht nieuwe troebelen in Duitschland
veroorzaken, waarvan de consequenties niet te overzien zijn.

13 Januari 1923.
Gisteren overleed na acht dagen vreeselijk lijden aan zijn levenslange kwaal, asthma,
mijn goede zwager Tom Gleichman. Zijn heengaan beteekent een groot verlies voor
ons allen en het meest voor zijn vrouw en 6 kinderen.
Even te voren had John mij medegedeeld, dat hij bij Gebr. Teixeira de Mattos1
komt met het vooruitzicht, dat hij over een jaar, bij wederzijdsch bevallen, lid van
de firma zal worden. Een bof.
Met de Holland-Zuid-Afrika Lijn komen we niet verder. Van Aalst, door Op ten
Noort ingelicht dat de Amsterdamsche lijnen alsnog te spreken zijn over overneming
der Holland-Zuid-Afrika Lijn of deelneming erin, mits de reconstructie vooraf plaats
vindt en het bedrag der deelneming niet de waarde der vloot overtreft (de Indische
lijnen zijn ter wille van Op ten Noort omgedraaid), laat sedert niets van zich hooren.
Intusschen heeft de Oost-Afrika Lijn haar dienst wegens de groote hoeveelheid
retourlading moeten verdubbelen en kan het nu niet langer buiten de
Zuid-Afrikaansche havens voor uitlading stellen. Ik overweeg dus het erheen te
leiden, dat de Oost-Afrika Lijn die havens in haar vaartprogramma opneemt, daarvan
aan den Minister mededeeling doende en hem berichtende, dat zij aldus een
vierwekelijksche snelle verbinding met Zuid-Afrika zonder subsidie geeft, hetgeen
voor de Regeering aanleiding kan zijn de subsidie van de Holland-Zuid-Afrika Lijn
in te trekken.
Kröller en Van Hengel zijn tot het inzicht gekomen, dat de Koninklijke Hollandsche
Lloyd niet meer te redden is en de passagiersdienst

1

Gebrs. Teixeira de Mattos, bankiers te Amsterdam. Vgl. Bosch, Beleggingen, p. 111 en p.
166.
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opgeheven moet worden. De vrachtdienst zou dan door een andere kongsi voortgezet
kunnen worden. De directie en de andere commissarissen begrepen de positie nog
steeds niet, maar wellicht heeft de gisteren gehouden vergadering hun de sombere
werkelijkheid geopenbaard. Ik hoor echter, dat Van Aalst naar goedkoop staatscrediet
streeft om vooze zaken als de Koninklijke Hollandsche Lloyd en Holland-Zuid-Afrika
Lijn op de been te houden. Dat zal ik trachten te verhinderen.
Ik heb van 3 tot 9 Januari de Kamers van Koophandel te Bremen, Hamburg en
Berlijn bezocht en vond vooral de laatste voortreffelijk uitgerust. De toestand in
Duitschland is verontrustend. Uitzuiging, misère en revanche, maar de ongelukkige
bezetting van Essen door de Franschen heeft tot nu toe geen uitbarsting ten gevolge
gehad. Poincaré is het onheil van Europa, maar de Duitsche industrieele, commercieele
en financieele wereld heeft ook maar niet het minste begrip van fatsoen tegenover
de buitenwereld en het eigen land. Thans gelooft zij op Engeland te kunnen steunen.

18 Januari 1923.
Naar Van Hengel mij mededeelde, heeft Van Aalst op de latere afbetaling der
schadevergoeding voor de ‘Tubantia’ een nieuw voorschot voor den Koninklijke
Hollandsche Lloyd verkregen, waardoor dezen weer tijdelijk lucht verschaft wordt.
Daar de verliezen bij elke reisrekening terugkeeren, is dit uitstel van executie.
Na overleg met mijn collega's heb ik Maandag jl. (15 dezer) in de vergadering der
Java-China-Japan Lijn, waar de zaken der Vereenigde steeds ampel besproken worden,
het voornemen der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij meegedeeld,
de Vereenigde voor te stellen op de andere Zuid-Afrikaansche havens te gaan varen,
nu wij niets meer van Van Aalst hoorden. Op ten Noort bracht dit bericht na afloop
der vergadering aan Van Aalst over, die mij denzelfden middag opschelde en mij
dringend verzocht de zaak op vrienschappelijke wijze met hem te bespreken, zeggende
dat ik er hem ten onrechte van verdacht, mij tegen te werken. Ik willigde in, mits
spoedig, daar de Vereenigde niet langer kan wachten. Hij beloofde mij voor het einde
der maand te zullen laten weten nadat hij eerst de andere bankiers zou gesproken
hebben. Gisterenavond echter ontving ik een briefje van hem, meldende dat Van der
Mandele tot einde Januari in het buitenland vertoeft, en heden ter
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vergadering van de ‘Nederland’ spraken wij af, dat wij op diens terugkomst zouden
wachten. Het is duidelijk, dat hij sedert ontvangst van mijn briefje aan Op ten Noort
van 16 December1, waarin ik dezen de grondslagen mededeelde waarop de Vereenigde
waarschijnlijk zou willen onderhandelen en dat Van Aalst van hem kreeg, zijn 6
medebankiers niet consulteerde. Hij wil ons dus aan de praat houden, hetzij omdat
de Holland-Zuid-Afrika Lijn in den laatsten tijd geen nieuw crediet opgevraagd heeft,
hetzij dat Van Aalst inderdaad tracht goedkoop staatscrediet voor ondernemingen
als de Holland-Zuid-Afrika Lijn te bekomen. Ik heb naar het laatste bij Trip gevischt
en wacht diens antwoord af.
De ‘Nederland’ heeft een paar millioen minder verdiend dan verleden jaar, maar
zal nog met een behoorlijke afsluiting komen. Ik zal blijde zijn, indien de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij haar exploitatiekosten dekt. Wij staan veel
meer aan de concurrentie der Duitschers bloot dan zij. Daarentegen liggen er 10
schepen der ‘Nederland’ stil, van onze vloot slechts 2 kleintjes van 1000 ton.

25 Januari 1923.
Trip stelde mij gerust: er wordt aandrang op de regeering ter zake van goedkoop
staatscrediet uitgeoefend, doch de Minister (De Geer) wil er niets van weten. Met
plotselinge veranderingen moet men evenwel rekening houden. De Geer heeft mij
voor eenige maanden verklaard, dat van invoerverboden niets zou komen, en gisteren
heb ik duidelijk van Minister Aalberse begrepen, dat het pleit verloren is en dat de
regeering een invoerverbod op schoenen en leer onvermijdelijk acht, daar de industrie
dreigt ten onder te gaan.2 Ik heb hem ernstig tegen dien fatalen weg gewaarschuwd.
Het zijn de hooge werkloosheidsuitkeeringen welke den toestand vicieus maken.
Aalberse hoopt al van de betaling daarvan ontslagen te zijn indien het verbod komt
en de binnenlandsche markt weer door de Langstraat voorzien kan worden.
Van Van Aalst nog niets, ofschoon ik hem meldde, dat Van der

1
2

Dit werd niet teruggevonden.
Op 17 februari d.a.v. werd bij de Tweede Kamer een ontwerp van wet tot tijdelijke beperking
van de invoer van schoenwerk ingediend. Het zg. schoenenwetje verbood van mei 1921 tot
juli 1924 de invoer van schoenwerk.
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Mandele, op wiens terugkomst tegen het einde der maand hij, naar het heette, moest
wachten, sedert 22 dezer te Rotterdam is. Intusschen annonceert de
Deutsch-Australische1 ook directe afvaarten van Rotterdam en Antwerpen naar
Zuid-Afrika.
Dezer dagen geïnterviewd door den heer Fernand Berniet, schepen van Brussel
en redacteur van de Etoile Belge, over de bezetting van de Roer. Ik kon hem niet
veel gunstigs vertellen over de algemeene meening ten aanzien van die hoogst
gevaarlijke onderneming.

1 Februari 1923.
Maandag (29) Vissering gesproken, die geruimen tijd rust te Meran genomen heeft,
nadat de doktoren hem met het oog op den toestand van zijn hart gewaarschuwd
hadden. Ik heb niet kunnen ontdekken wat hij van staatscredieten voor bedreigde
ondernemingen denkt, hetgeen misschien verband houdt met de verliezen die de
Nederlandsche Bank bij Marx Bank lijdt. Deze verliezen, waarvan de
waarschijnlijkheid ten vorigen jare door Van Vollenhoven tegenover commissarissen
ontkend werd, beloopen, naar ik hoor, 12 millioen, die Vissering in den loop der
jaren uit de winst wil afschrijven, waaruit volgt dat die commissarissen die over 1921
een lager dividend dan de directie wilden, gelijk hadden. De grootste strop bij Marx
is de zaak van Van der Kuy en Van Ree2, een oorlogswerf, die totaal op is, maar op
de reconstructie waarvan de Bank nog niet alle hoop verloren schijnt te hebben. Ik
behoud een weinig prettigen indruk van de wijze waarop President en directie deze
zaak tegenover commissarissen behandeld hebben, hetgeen ik niet verheelde, toen
Vissering over de niet al te beste verstandhouding tusschen directie en dat college
begon te klagen. Zijn niet onrechtmatige grieven tegen het optreden van Van Gijn
zijn oud, doch hij heeft het bijna evenzeer op Plate gemunt, die hem door zijn bitse
critiek vaak schijnt te hinderen. Over Luden, voorzitter van commissarissen, is hij
heelemaal niet te spreken, die volgens hem buitengewoon slap is. Mijn oude ervaring
van Plate is, dat aan zijn groote bekwaamheid een onaangenaam karakter gepaard
gaat. Het is een zure man. Luden is hol en bang als een wezel, daarbij schriel als
geen ander, ondanks zijn groot
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De Deutsch-Australische Dampfschiffs-Gesellschaft te Hamburg.
N.V. Van der Kuy & Van der Ree's Machinefabriek en Scheepswerf te Rotterdam.
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fortuin, dat wel naar de 10 millioen zal loopen. Vissering is zijnerzijds ook geenszins
vrij van blaam. Hij is niet open van karakter, ook angstvallig en toch soms onverwacht
autoritair. Zoo heeft hij onlangs aan commissarissen aanstoot gegeven door hen niet
te consulteeren voordat hij zich bereid verklaarde gedurende een jaar in Oostenrijk
de reconstructie der officieele bank te leiden. Hij volstond met de mededeeling. Van
de zaak kwam niets, doch zijn houding was zonderling.
Van der Houven van Oordt telefoneerde mij heden, dat Van Aalst, dien hij toevallig
ontmoette, tegenover hem erkend had in zijn uitvallen tegenover de Vereenigde te
ver te zijn gegaan en hem de hand der verzoening gereikt had. Hij (Van Aalst) schreef
de vertraging welke de verdere onderhandelingen thans ondervinden, aan de
afwezigheid van Van der Mandele toe. Van Oordt had zich aan de Afdeeling Handel1
overtuigd, dat daar niet tegen de Vereenigde gewerkt wordt. Ik hoop dus, dat we
eerlang zullen opschieten.
Intusschen is Van Aalst er naar alle aanschijn vrijwel in geslaagd, de actie der
Vereeniging Rembrandt ten behoeve van het behoud der Oldenburg-collectie te
torpedeeren. Nadat de Koningin in Augustus hare belangstelling in het behoud eigener
beweging in een schrijven aan Minister De Visser had te kennen gegeven en Voûte
en ik eenige weken later, begin October, van Burgemeester De Vlugt vernomen
hadden, dat van een nationaal huldeblijk, van de aanbieding waarvan aan de Koningin
ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum met het oog op de tijdsomstandigheden
en - dit voegde De Vlugt er aan toe - ook uit hoofde van den slechten indruk dien de
verhooging van het inkomen der Koningin van wege den Staat op het publiek gemaakt
heeft, afgezien zou worden, bereidden wij, in overleg met Schmidt Degener, een
campagne voor de inzameling van gelden voor het behoud der verzameling voor het
land voor, waarin wij den Minister kenden. Deze ging zelfs met Voûte naar Van
Geen, den Secretaris der Koningin. Van beide kanten werd het plan toegejuicht, doch
de verplichting tot geheimhouding tot 1 Februari, welke wij bij den koop op ons
genomen hadden (wensch van den Groothertog van Oldenburg), verhinderde ons
een openbare actie zoo snel te beginnen als gewenscht ware. In December werden
wij plotseling verrast door het bericht van een groot comité onder het
eerevoorzitterschap van De Visser en het voorzitterschap van Van Aalst en Ds. van
der

1

Van het departement van arbeid, handel en nijverheid.
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Voort van Zijp, het a.r. kamerlid, ten doel hebbende de inzameling van gelden voor
het aanbieden van een nationaal huldeblijk aan de Koningin, hetwelk zal bestaan in
de restauratie van de kapel in de Oude Kerk te Delft, waarin zich de graven der
Oranjes bevinden! Ook onze vriend De Vlugt komt op de lijst der talrijke comité-leden
voor. Een wonderlijke behandeling van zaken door dezen burgervader, dien ik al
meer als geen al te solieden bouwgrond heb leeren kennen. In den aanvang blijkt
Minister De Visser, bij wien evenals bij Van Geen de herinnering aan het plan der
Vereeniging Rembrandt niet al te levendig meer was, geen bezwaar tegen de
voortzetting van haar campagne te koesteren, mits zij niet het karakter van een
concurreerende actie drage, hetgeen ook wij niet wenschen. Het beroep van het
Huldeblijk Comité is trouwens meer aan het groote publiek, het onze aan
kunstminnaars, en wel aan de vermogenden daaronder, gericht. De Visser is zelfs
bereid een schrijven aan de gezanten te Londen, Parijs, Brussel en Washington te
richten, de pogingen der Vereeniging Rembrandt steunende. Hij zou zijn opvatting
aan den heer Van der Voort van Zijp mededeelen, Voûte verzoekende ze aan Van
Aalst over te brengen. Deze ontving Voûte vriendschappelijk, verklaarde dat hij het
voorzitterschap van het tegen het advies der burgemeesters, waarvan er omstreeks
dertien aan het raadhuis te Amsterdam bijeen geweest waren, opgerichte Comité op
aandrang van de Koningin zelve, die tegen den draad in wenschte te handelen, had
aanvaard, na tweemaal bedankt te hebben. Hij vond de kansen, de benoodigde 3 ton
bij elkaar te bekomen, niet bijster gunstig en betreurde versnippering. Hij scheen
echter het recht der oudere plannen van Rembrandt te erkennen (hij behoorde zelf
tot het Rembrandt-syndicaat, dat bij zijn liquidatie ƒ 75.000 ter beschikking van de
Vereeniging Rembrandt gesteld heeft, doch waarschijnlijk is hem dat ontgaan) en
beloofde met De Visser overleg te plegen. Toen den volgenden dag de jonge Röell
namens Schmidt Degener bij den Minister kwam om aan dezen de brieven aan de
Gezanten ter teekening voor te leggen, was Van Aalst bij Zijne Excellentie. Het
onderhoud duurde lang, en toen Röell toegelaten werd, vond hij den Minister vol
bezwaren. Hij beweerde o.a. dat Voûte steeds van 2 ton, die noodig waren, gesproken
had en nu vroegen wij 5 ton. Hij vond het plan der Vereeniging Rembrandt veel
aantrekkelijker dan dat van het Comité, maar de brieven moesten gewijzigd worden.
Schmidt Degener ging eenige dagen later naar Den Haag en vond toen den Minister
bereid de aanbeveling van den Secretaris-
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Generaal namens den Minister te laten teekenen, alsof zijn verantwoordelijkheid
daardoor verminderde. Tegen wijziging van den tekst hadden wij geen bezwaren.
Voûte was zeer in zijn wiek geschoten door de bewering van den Minister, dat hij
van een lager bedrag had gesproken, m.a.w. hem om den tuin had willen leiden. (De
2 ton is de som die wij voor de 16 Italiaansche schilderijen nog noodig hebben, 5
ton de prijs die voor de geheele collectie, d.z. de Italianen, de moeder van Rembrandt,
de Verspronck en een Pourbus, staat en waarvan wij ƒ 150.000 bijeen hebben.)
Intusschen schreef Van Geen aan Voûte officieel, dat hij geen oordeel over den tekst
der circulaire, welke wij hadden ontworpen, kon uitspreken, doch er nota van nam,
dat de Vereeniging Rembrandt niet de bedoeling had aan de actie van het Huldeblijk
Comité schade toe te voegen, aldus de verantwoordelijkheid op de Vereeniging
Rembrandt ladende. Aan Degener schreef hij vertrouwelijk, zeggende in overleg met
De Visser te handelen, dat hij de circulaire onbeoordeeld moest laten (De Visser had
N.B. Degener verzocht haar aan Van Geen in te zenden) en dat het Comité van het
Huldeblijk door de actie der Vereeniging Rembrandt zeer gegriefd was. C'était le
comble! Wij zullen ons nu voorloopig van actie onthouden, want wij mogen niet het
verwijt op ons laden er toe bijgedragen te hebben de collecte voor het huldeblijk te
doen mislukken, maar wat een behandeling van kunstbelangen door den
verantwoordelijken minister! Een unieke gelegenheid een schat van Italiaansche
kunst te verwerven; een aanwinst waarin de Koningin haar belangstelling aan hem
heeft doen blijken, wordt niet alleen veronachtzaamd, maar met zijn goedvinden ten
achter gesteld bij een poging om een half religieus, half nationaal denkmaal, dat de
Staat nooit tot verval had mogen laten komen, op kosten van het publiek te laten
restaureeren. Deze restauratie vangt, indien het geld bijeenkomt, eerst na het jubileum
aan, kost allicht meer dan de geschatte som, zal gereed zijn op een tijdstip dat de
jubileumstemming lang vervlogen zal zijn, in een stadje dat men uit curiositeit een
paar maal in zijn leven bezocht. Alles weinig geschikt om de toch al niet levendige
neiging H.M. te huldigen, te vergrooten. Welke rol de Koningin zelve daarin gespeeld
heeft, is niet duidelijk. Indien het waar is, dat zij het huldigingsplan geforceerd heeft,
misschien zelf de keuze van den vorm deed (zij moet de kapel niet lang geleden voor
het eerst bezocht hebben en toen allicht door den treurigen toestand waarin zij en de
graven zich moeten bevinden, getroffen zijn), dan hebben
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we met een staaltje van haar Russischen karaktertrek te doen en van de gedweeheid
van de lieden waarmede zij omgeven is.
Het blijft ondanks alles de bedoeling van Voûte en mij, de schilderijen in het
Rijksmuseum onder te brengen.

18 Februari 1923.
12 dezer vergadering bij de Nederlandsche Bank, waarin Vissering op geheel
onnoodige wijze Van Gijn prikkelde door van de Nederlandsche Uitvoer
Maatschappij, waarvan Van Gijn regeeringscommissaris is, als van den bloedhond
te gewagen, die heeft willen beletten dat de Bank goud uitvoerde.1 Deze protesteerde;
Luden, ofschoon zelf president-commissaris van de Nederlandsche Uitvoer
Maatschappij, was slap, waarop Van Gijn de zaak den volgenden dag bij de
Nederlandsche Uitvoer Maatschappij wilde brengen. Daarop zijn Luden en Van
Eeghen bij Vissering geweest, om hem tot intrekking van zijn uitdrukking te bewegen,
met welk resultaat weet ik niet. Dit staaltje van de verhoudingen in het Bestuur van
de Bank deed zich voor bij bespreking van de houding der Javasche Bank, die, goud
van de Nederlandsche Bank tijdelijk in bezit verkregen hebbende, haar eigen goud,
ongehinderd door een Nederlandsche Uitvoer Maatschappij, met een reusachtige
papieren winst naar Amerika verkocht en die winst wil uitdeelen, waartegen niet
alleen de Nederlandsche Bank, maar ook de Nederlandsch-Indische regeering zich
verzet heeft. Tetrode gaat er nu voor naar Indië, in de hoop de zaak alsnog te regelen.
Het is dan ook een hoogst bedenkelijke gedragslijn welke de Heer Zeilinga en zijn
collega's hebben gevolgd, maar de heeren van de Nederlandsche Bank redeneerden
een jaar geleden wel wat anders, toen zij, een bescheiden goudwinst (1,6 millioen)
gemaakt hebbende, die wel voorloopig wilde reserveeren, maar deze reserve bij
berekening van het tantième toch niet wilden aftrekken. Zij noemden het toen
werkelijke winst, terwijl zij van de Javasche Bank verlangen, dat zij op dezelfde
wijze verkregen veel grooteren winst niet als zoodanig beschouwt, doch reserveert,
ik geloof ten bate van de Nederlandsche Bank, die haar goud niet afstond met de
bedoeling, dat de Indische circulatiebank haar eigen goud wegdeed.

1

Mr. dr. A. van Gijn was koninklijk commissaris van de Ned. Bank. Vgl. voor de aangehaalde
kwestie Notulen gemeenschappelijke vergadering van Directie en Commissarissen Ned.
Bank, 7 mei 1923, in Archief Ned. Bank. Vgl. eveneens Verrijn Stuart, Bankwezen Ned.
Koloniën, p. 55.
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Ik herinner mij overigens, dat mijn vader, die Zeilinga als geëmployeerde bij de
Factorij kende, hem onbetrouwbaar noemde.
Gisteren had ik een langdurig onderhoud met Van Aalst over de
Holland-Zuid-Afrika Lijn (aanteekeningen liggen hierbij1), waarbij alle oude koeien
uit de sloot gehaald werden, ook zijn houding tegenover de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij nadat hij de spijt van Wilmink over haar verwerving van
de Koninklijke West-Indische Maildienst had leeren kennen. Hij ontkende en zeide,
dat hij dan wel een schurk geweest zou zijn, daar hij toch commissaris bij de
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij was. Ik herinnerde hem aan
onze correspondentie2 toen ik in Zwitserland vertoefde (1913 of 1914). Hij was die
geheel vergeten. Waarom ik dan later niet meer blijk van misnoegen gegeven had?
Ik antwoordde hem, dat het mij spoedig na mijn terugkeer uit Zwitserland in 1917 na langdurige afwezigheid - duidelijk geworden was, dat Wilmink geheel zijn oor
had, dat deze alles buiten mij om deed en ik met mijn critiek op Wilmink niets anders
zou bereikt hebben. Ik onthield mij dus zooveel mogelijk van vertrouwelijke
aanraking, al ontmoette ik hem in en na den oorlog veel. Zijn behandeling van zaken
in de Holland-Zuid-Afrika Lijn had echter de maat doen overloopen. Op mijn
opmerkingen in verband met de Koninklijke Hollandsche Lloyd en Wilmink kon hij
niet veel zeggen, doch wat de Holland-Zuid-Afrika Lijn betreft, steunt hij op de
verklaring der ‘Nederland’, dat zij zich voor Zuid-Afrika desinteresseerde, zoodat
hij de houding der Vereenigde, waarin de ‘Nederland’ groot aandeelhoudster is, niet
kon vergeven. Ik deed hem opmerken, dat het bij de besprekingen waarbij de
‘Nederland’ indertijd betrokken was, ging over een maillijn met 17-mijls loopende
schepen en dat zij zich nooit verbonden had, niet met vrachtschepen op Zuid-Afrika
te varen, voorts dat men de Vereenigde in den waan gebracht had, dat de
Holland-Zuid-Afrika Lijn met snelvarende schepen zou varen en eerst onlangs
gebleken was, dat zij ook met vrachtschepen voer en daarvoor een subsidie genoot.
Van Aalst gaf toe, dat hij de Holland-Zuid-Afrika Lijn te kwader ure begonnen
was, maar we hebben allen aan hoogmoed geleden. Jullie hebben ook te veel schepen
gebouwd, voegde hij er aan toe.

1
2

Deze troffen wij in de Collectie-Heldring niet aan.
Het is niet duidelijk waar Heldring op doelt; deze correspondentie werd althans niet
teruggevonden.
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Het laatste is waar en ik verwijt mij de bestelling van de ‘Amsterdam’ en den koop
van de ‘Bennekom’ en de ‘Amersfoort’, zonder welke onze 6½% obligatieleening
niet noodig geweest zou zijn.1
Ten aanzien van Wilmink is hij natuurlijk geheel teleurgesteld. Hij acht hem een
geniaal man, maar een bedrieger. Van Hengel, die het weten kan, zeide mij eenige
dagen later, dat Wilmink 4½ ton ten eigen bate aan den Koninklijken Hollandschen
Lloyd te kort gedaan heeft, welk bedrag commissarissen bijpasten.
De Koninklijke Hollandsche Lloyd moet door den molen, zegt hij, maar Hissink
is ook zeer tegengevallen. De Beaufort2 werkt hard, doch is niet berekend voor zijn
taak. Ik zeide hem, dat ik reconstructie van den Lloyd als onmogelijk beschouwde,
de passagiersvaart tot mijn groote spijt onbestaanbaar acht, maar Amsterdam zijn
vrachtverbinding met Zuid-Amerika coûte que coûte moet behouden, ontdaan van
alle luxe en onnoodige kosten. Hij wil toch stad en staat alsnog bewegen, den Lloyd
althans zóó lang in leven te houden, dat de passagiersschepen tot behoorlijke prijzen
geliquideerd zijn.
Het gesprek kwam ook op het huldeblijk aan de Koningin, waarmede hij
opgescheept zit; hij vreest, dat het hem en Van Loon3 veel geld zal kosten.
Verscheidene malen verzekerde hij mij, dat hij buitengewoon verheugd over onze
samenkomst was. We gaven elkaar de hand en beloofden te vergeten. Ik heb den
indruk, dat hij het oprecht meende, want hij is au fond hartelijk, maar het is zoo'n
vreemd mengsel van goedheid en sluwheid, dat ik nooit zeker van hem ben. Ten
slotte is het voor ons beiden in het algemeen beter, te probeeren in vriendschap te
leven.

5 Maart 1923.
Ik zit reeds een dag of 10 met huisarrest, gedeeltelijk te bed. Een aanval van griep,
op zich zelf niet hevig, heeft mijn zeer vermoeide hoofd tot rust gedwongen. Dr.
Valkenburg laat mij nog eenige weken kuren.

1
2
3

De schepen aangekocht in 1921-1922; de 6½% obligatielening van ƒ 10 miljoen in 1921.
Vgl. Knap, Koopvaart, p. 153, 207.
Jhr. M.H. de Beaufort, directeur K.H.L.
Jhr. W.H. van Loon, de firmant van Hope & Co.
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Den 1sten van deze maand overleed Oom Louis1, 70 jaar oud. Met hem ging mijn
laatste oom heen. Hij was een man uit één stuk, van stoere wilskracht, weinig
overgegeven aan meditaties, die aan zijn theologisch ambt niet vreemd behoorden
te zijn, maar een man van de daad, die in zijn leven op philantropisch gebied veel
tot stand bracht. Zijn gulheid en opgewektheid, behalve in de beide periodes van
depressie die hij gekend heeft, kenmerkten hem; hij was van een warme
aantrekkelijkheid, zijn felheid jegens anderen die zijn sympathie niet bezaten, kon
hevig zijn. Hij zal wel vijanden gehad hebben, maar in zijn familie was hij populair.
Hij had niets banaals.
Ik herinner mij steeds als de heerlijke dagen van mijn jeugd mijn logeeren bij hem,
toen hij in de vroege 80'er jaren als dominee te Zandvoort stond.2
Mijn collega Valstar, na negen maanden afwezigheid uit Afrika teruggekeerd, is
een groot ongeluk overkomen. Zijn vrouw, die hem tot Genua tegemoet gereisd was,
is op reis ziek geworden en te Lugano aan een longontsteking overleden, nauwelijks
30 jaar oud. Welk een droevig thuiskomen.
Het voorstel der bankiers is door de Vereenigde in haar vergadering van 22 Februari
niet aangenomen, doch mijn voorstel de schuld der Holland-Zuid-Afrika Lijn à ƒ 5
millioen af te lossen uit de opbrengst van 5 millioen te creeëren preferente aandeelen
Holland-Zuid-Afrika Lijn waarvan de Vereenigde en de bankiers zouden nemen,
in beginsel aanvaard. De Vereenigde wil echter haar deelneming tot ƒ 3 millioen
beperken. Dit antwoord heb ik denzelfden dag aan Van Aalst overgebracht, bij hem
sterk op aanneming aandringende. Den dag waarop ik ziek naar bed ging, kwam zijn
antwoord in, waaruit bleek, dat de bankiers met mijn wensch de Holland-Zuid-Afrika
Lijn niet met een zware belasting van rente en aflossing te zien overgaan, instemden,
doch in plaats van de ƒ 2 millioen preferente aandeelen welke de Vereenigde hun
toedacht, inkomsten-obligaties tot een gelijk bedrag wenschten. Overigens gingen
zij met de overdracht der gestie aan de Vereenigde, vervanging van 5 commissarissen,
vaarplan enz. accoord, voor zoover zij er zeggingschap in hebben. Ik heb dit antwoord
aan mijn collega's doorgegeven en vertrouw, dat men het nu eens is. Het vermijden
van dezen strijd en de mogelijkheid

1
2

Dr. J.L. Heldring.
Vgl. hier p. 35.
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de Afrikavaart nu tot groote ontwikkeling te brengen, vervullen mij met voldoening.
De Koningin, die voor het bezoek van den Koning van Zweden1 in stad was, vroeg
mij bij haar te komen, daar zij mij wenschte te spreken. Mijn ongesteldheid
verhinderde mij aan haar wensch gevolg te geven. Sedert ettelijke weken hebben de
Franschen den Roer bezet, ten einde raad na de telkens herhaalde tekortkomingen
der Duitschers. Het is een zeer gevaarlijke onderneming, waarvan ik niets goeds voor
Frankrijk en Europa verwacht. In een uitmuntend artikel in de ‘Economist’ van 32
dezer wordt de vrees uitgesproken, dat Poincaré den weg voor een Russchische
overheersing van Europa voorbereidt zonder het zelf in te zien. Ik deel die vrees. Het
is mogelijk, dat het bezette deel van Duitschland noodgedwongen het hoofd in den
schoot legt, maar onbezet Duitschland is de razernij nabij en wanneer het, evenals
in 1813, den wanhoopskrijg begint en Frankrijk, gesteund door zijn satelliet Polen,
misschien ook Tsjecho-Slovakije, Duitschland verder binnentrekt, dan is de
gelegenheid voor Rusland te schoon om niet te hulp te komen, in de eerste plaats
met het gehate en zwakke Polen afrekenende en daarna zijn hegemonie westelijk
uitbreidende. Na een omwenteling als Rusland doorgemaakt heeft, volgt, indien het
volk groot en zelfbewust is, steeds een overweldiging van andere staten.
De Franschen begrijpen van dit alles niets, ofschoon hun eigen revolutie er het
voorbeeld van gaf.

10 April 1923.
Ik heb een maand met Marie en Jan te Doorn doorgebracht, waar ik lichamelijk aardig
opknapte. De slaap is echter nog geheel onvoldoende, reden waarom ik morgen, op
raad van Valkenburg, naar Lugano vertrek.

Lugano, 19 April 1923.
Den 11den hier aangekomen met slecht weer, dat eenige dagen aanhield en toen weer
door een paar mooie dagen gevolgd werd. Van-

1
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Gustaaf V.
Vgl. The shiting balance, in The Economist, 3 maart 1923, p. 481, met als slotzin: ‘Russia,
if any Power, is the future scourge of God for whom the Poincaré policy is paving the way.’
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daag staan de sluizen des hemels weer open. Ik houd van deze streek, waar ik in 1916
met Marie 14 dagen vertoefde. Heerlijke wandelingen in het typisch Italiaansche
berglandschap, waarmede de oude dorpjes en hun sierlijke Romaansche torentjes
haast één geheel vormen. Een bezwaar is, zoolang men in de stad is, de overmaat
van hotels met weinig of geen tuin en thans de stroom van Nederlanders. In mijn
hotel, het Park Hotel, stiet ik dadelijk op S.P. van Eeghen, zijn vrouw en zijn dochter
Mevr. Bentinck.1 Overigens geen bekenden, maar veel kleine burgers.a
Den Tex2 schrijft mij, dat Guépin3 de Handel-Maatschappij verlaat (hetgeen ik
reeds in het Handelsblad gelezen had) en voegt er aan toe, dat hij niet aan de wijze
van werken (lees Van Aalst) wennen kan.4 Of Guépin een goed directeur was, kan
ik niet beoordeelen, hij is bekwaam, maar weinig populair. Men noemt hem uit de
hoogte en tevens chicaneus. Ik ken hem slechts van een aangename zijde. Het
benieuwt me, wie zijn plaats zal innemen. Knappe en zelfstandig aangelegde
menschen kunnen niet in één directie met Van Aalst zitten en hijzelf heeft geen lijn.
Jaarverslag Holland-Amerika lijn ontvangen. Niet zóó slecht als de on-dits deden
verwachten. De liquiditeit is onvoldoende en er rust een obligatieschuld van 30
millioen op een vloot van 500.000 ton, wat in de tegenwoordige omstandigheden
bedenkelijk is, vooral daar zij niet de middelen bezit om de ‘Statendam’ af te bouwen.
De boekwaarde der vloot is, de reserves in aanmerking genomen, vrij gunstig, maar
een groot gedeelte ligt stil.
Jaarverslag Hollandsche Stoomboot Maatschappij doet zien, dat zij reeds een
schuld van 9 millioen heeft, waarbij zeker nog een millioen voor de voltooiing van
de ‘Reggestroom’ komt. De boekwaarde per ton komt op ± ƒ 334, - uit, terwijl de
reserves weg zijn. Van de 10 millioen schuld gaan 6 millioen hypothecaire crediteuren
voor. Neemt men de waarde der schepen op ongeveer ƒ 200, - per ton aan,

1

Olga Catharina Antoinetta van Eeghen-Van Loon en Ella Henrietta baronesse Bentinck-Van
Eeghen.
a In het hiernavolgende zijn enige vakantiefragmenten weggelaten.
2 P. den Tex, de K.N.S.M.-directeur. Vgl. diens brief aan Heldring, 17 april 1923 in de
Collectie-Heldring. Guépin deelde Den Tex mee dat hij niet kon wennen aan de werkwijze
der N.H.M. (eindeloze directievergaderingen, correspondentie na voorafgaande minuten).
3 Mr. C.H. Guépin.
4 Vgl. ook hier p. 482.
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dan is de vloot van ± 45.000 ton ƒ 9 millioen waard. De obligatiehouders, die geen
pandrecht hebben zijn dus niet gedekt en de aandeelen zijn niets waard, ongeveer
dezelfde berekening waartoe ik de laatste twee jaar kwam. Dat de firma Wm. H.
Müller in de directie komt, kan beteekenen, dat de gestie geheel veranderen zal.
Het jaarverslag der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij is nog
vrij gunstig uitgevallen. Zij heeft de interest op haar schuld verdiend (dank zij de
Koninklijke West-Indische Maildienst, die beter gewerkt heeft dan de
moedermaatschappij) en heeft nog 4 millioen kasmiddelen over nadat de schepen
zoo goed als betaald zijn. De boekwaarde harer schepen komt op ca. ƒ 147, - per ton
te staan. 1923 liet zich vrij gunstig voor haar aanzien, doch de gevolgen van de
Roerbezetting zullen zich in haar uitgaand vervoer zeer laten gevoelen.
Schrijven ontvangen van den Minister van Koloniën1, waarin hij mij vraagt of ik
bereid ben op te treden als mede-arbiter in het geschil tusschen de
Nederlandsch-Indische Regeering en de Javasche Bank ter zake van de jaarafsluiting
van die instelling over 1921/22 en mij daarvoor naar Indië te begeven. Afwijzend
geantwoord.
1/5 Juni. Gewandeld en gefietst in de bosschen en op de heide achter De Steeg
met koud, regenachtig weer; al mijn correspondentie en stukken van kantoor
ontvangen en doorgelezen om de groote drukte bij mijn thuiskomst te Amsterdam
te vermijden. Ook ontloop ik op deze wijze de jubileumfeesten van het
Aardrijkskundig Genootschap2 en het diner ten paleize ter eere van den Noorschen
Koning.3
5 Juni tegen 5 uur thuis, waar alles wel. Zelf belangrijk aangesterkt, maar nog niet
genezen. Ik slaap, met weinig uitzonderingen, alleen met behulp van narcotica, moet
dus zeer voorzichtig te werk gaan. Bij mijn thuiskomst vond ik de zaken mijner
Maatschappij4 ondanks de Roerbezetting, die hier in het land een hoogst nadeeligen
economischen invloed uitoefent, iets minder slecht dan in het vorige jaar gaan. Een
gevaar dreigt echter in het waarschijnlijk eerlang beklon-

1

2
3
4

S. de Graaff. De brief van de minister aan Heldring, 25 april 1923, in Collectie-Heldring.
Het geschil liep over de goedkeuring van de balans en de daarbij behorende verlies- en
winstrekening 1921-1922. Vgl. hier p. 475.
Het Koninklijk Ned. Aardrijkskundig Genootschap vierde zijn gouden jubileum.
Haakon VII.
De K.N.S.M.
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ken samengaan tusschen Engelschen en Duitschers in de vaart op de Pacific. Daar
zij echter de beoogde vrachtenverhooging zonder onze hulp niet kunnen bereiken,
verwacht ik, dat zij ons te eeniger tijd zullen benaderen. De Duitschers doen dit reeds
- althans de Hapag, maar zij bedroog ons tevens, hetgeen, verwacht wordende, ons
geen teleurstelling bezorgde, doch de Engelsche (Pacific Steam) is hard ‘as a doornail’
en verlangt eerst ons opgeven van het aanloopen van Engeland, waartoe wij niet
overgingen, omdat zij ons in veel matiger en billijker verlangens niet ter wille was.
Ter zake van den Afrikavaart is de Vereenigde het met de bankiers reeds lang
geheel eens, doch de uitvoering van het samengaan wordt tegengehouden doordat
de Regeering nog steeds niet haar goedkeuring aan het door ons gewenschte vaarplan
gehecht heeft. Ik vrees ook, dat zij dit niet zal doen, aangezien het bezwaarlijk in
overeenstemming met de wet te brengen is, zoodat nieuwe onderhandelingen voor
de boeg staan. Intusschen verliest de Vereenigde in de Oost-Afrikavaart te veel geld
om niet verlangend naar een regeling te zijn. Gelukkig voor haar werpt de
Britsch-Indiëvaart veel betere resultaten af dan tot dusverre, en zij was het
Schmerzenskind, dat ons in 1921 en 1922 2½ à 3 millioen per jaar gekost heeft. Ook
de Oost-Azië lijn gaat beter, Australië daarentegen slecht. West-Afrika ook slecht,
ondanks veel lading. Alles tezamen is er vooruitgang.
Voor den Hollandschen Lloyd is aan de Regeering steun gevraagd en door deze
geweigerd. De verliezen moeten minder groot zijn dan zij voor eenigen tijd waren.
Guépin is van de Handel-Maatschappij weg wegens oneenigheid met Van Aalst,
die hem de schuld van de slechte credietgeving in het binnenland aanwrijft.1
Omgekeerd is Guépin op door het eindelooze vergaderen en uitstellen van decisies
in den boezem van de directie der Nederlandsche Handel-Maatschappij. In
handelskringen, waar hij niet populair is wegens zijn chicaneuzen aanleg, zal men
zijn weggaan niet betreuren, maar de Nederlandsche Handel-Maatschappij lijdt meer
en meer aan gebrek aan zakenmannen in het bestuur.

22 Juni 1923.
Gisteren polste S.P. van Eeghen mij namens directie en commissarissen van de
Nederlandsche Handel-Maatschappij of ik mij voor

1
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benoeming tot commissaris bereid verklaren wilde. Ik bedankte voor de eer, daar
mijn gezondheid mij dwingt geen nieuwe betrekkingen te aanvaarden. Dit motief
klemt te meer, daar ik Du Mosch en de andere leden van het Bureau der Kamer van
Koophandel reeds mijn voornemen te kennen gegeven heb het Voorzitterschap der
Kamer neer te leggen.1 Ik zou dan bezwaarlijk tegelijkertijd een andere functie kunnen
aannemen. Tevens gaf ik v. Eeghen echter te verstaan dat, indien dit bezwaar niet
bestond, ik bedenking gehad zou hebben mij thans voor het commissariaat beschikbaar
te stellen, nadat men onlangs Colijn gekozen heeft, nadat ik vele jaren
plaatsvervangend commissaris geweest ben en dubbel en dwars aan de beurt was.
Van Aalst wilde mij langen tijd niet hebben en vindt het nu tijd mij te paaien. Een
nog gewichtiger grond om niet op dit baantje te reflecteeren, dien ik evenwel v.
Eeghen niet noemde, is de onbevredigende samenstelling der directie.
Hugo Loudon zeide mij gisteren, dat hij grond had te gelooven, dat de Minister
in November een verandering van het contract met de Zuid-Afrika lijn aan de Kamer
zal voorstellen, waarmede het door ons voorgestelde vaarplan wettelijk
gesanctionneerd zal worden. Dit strookt niet geheel met den indruk dien Valstar
onlangs van Heringa opdeed. Zaterdag j.l. hield Minister Aalberse een bespreking
met de directies der Amsterdamsche lijnen en Kröller naar aanleiding van een verzoek
van den Koninklijken Hollandschen Lloyd om staatshulp. Hij legde niet de
beoordeeling van dit verzoek aan de vergadering voor, maar vroeg ingelicht te worden
omtrent den toestand der scheepvaart. Ik ben met opzet weggebleven, omdat ik mij
zooveel mogelijk van adviezen onthoud welke op den Koninklijken Hollandschen
Lloyd kunnen reageeren. Van Hasselt heeft voor de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij betoogd, dat de reederijen, tenzij door eigen fouten in de
soep geraakt, geen staatssteun behoeven, maar verlichting van de lasten hun van
overheidswege opgelegd. Van Hengel sloot zich hierbij aan, maar Arriëns
(Hollandsche Boot) wenschte, dat de Staat zorgde, dat de rentevoet voor reederijen
verlaagd zou worden. De Hollandsche Stoomboot Maatschappij betaalt 7% aan de
bankiers, en dat was veel te hoog! Eindelijk preekte De Beaufort2 (Koninklijke
Hollandsche Lloyd) voor de eigen parochie door te beweren, dat het passagiersbedrijf

1
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Heldring zou op zijn plan terugkomen en tot 1931 aanblijven.
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loonend zou zijn, indien de crisisjaren maar overbrugd konden worden. Er is volgens
hem een overvloed van vrachtschepen, maar niet van passagiersschepen. Dit laatste
is wel moeilijk vol te houden. De stemming bij Aalberse en Heringa is natuurlijk
voor regeeringsbemoeiing, en Kröller gaat in dit geval zeker ook in die richting. Hij
is thans commissaris bij de Koninklijke Hollandsche Lloyd.
Intusschen is Financiën er fel tegen en moet het reeds aan den Lloyd bericht hebben,
dat het staatsgeld niet voor door eigen schuld vastgeloopen ondernemingen
beschikbaar is. Van Aalst heeft den moed echter blijkbaar niet opgegeven en deze
bijeenkomst is zonder twijfel door hem geïnspireerd.
Mijn meening is nog steeds, dat de passagiersvaart op Brazilië en Argentinië niet
rendabel is en voor Nederland niet zoodanige beteekenis bezit dat subsidie gewettigd
is, hoezeer ik het verdwijnen van de passagiersschepen wegens den daardoor aan het
nationale prestige in Zuid-Amerika toegebrachten klap en de schade voor Amsterdam
zou betreuren. De vrachtvaart van Amsterdam op die landen zal blijven bestaan, al
verdween de geheele Koninklijke Hollandsche Lloyd. Een ander ding is, dat de
directie er niet voor haar taak berekend is, ook Hissink niet, die zoo krachtig door
de Nederland is aanbevolen geworden!

29 Juni 1923.
Voor eenige dagen brachten mijn vrouw en ik een digestie-bezoek bij Benoist, den
Franschen gezant. Het gesprek kwam op den kroonprins1, waarvan hij meent, dat de
kansen in Duitschland lang niet zoo slecht stonden als die van zijn vader, die voor
de Duitschers een ‘homme fini’ is. Hij voegde er aan toe, dat onze Regeering op hem
veel te weinig toeziet en zinspeelde op een zeer gewichtig politiek bezoek dat hij
onlangs ontvangen zou hebben. Hij had ook bij Ruys en Karnebeek tegen dat gebrek
aan waakzaamheid gewaarschuwd. Ook beweerde hij, dat de Regeering verregaande
verplichtingen tegenover den ex-keizer had aangenomen. Een en ander liet Benoist
klaarblijkelijk los met de bedoeling, dat ik het ter gewenschte plaatse zou overbrengen,
wat ik niet bepaald noodig acht. Mijn indruk is, dat de Fransche politiek tegenover
ons uiterlijk welwillend is, maar dat zij argumenten verzamelt, die op het geschikte
oogenblik tegen

1
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ons gebruikt kunnen worden. In België is de publieke opinie, behalve bij de
Vlamingen, openlijk nog steeds niet zeer geruststellend. Laat ons hopen, dat de
Roerkwestie en daarmede het schadevergoedingsprobleem tijdig opgelost worden
en daarmede de rust in Europa wederkeere. Anders blijven wij voornamelijk met een
inval in Limburg bedreigd.

30 Juni 1923.
Gisteren vergadering der Nederlandsche Bank. Er wordt ruim 7 millioen op disconto's
gereserveerd, voornamelijk met het oog op Marx's Bank, waarvan de Nederlandsche
Bank voor meer dan 30 millioen papier heeft. Naar ik van Walree hoorde, moet men
het verlies dat de Nederlandsche Bank ten slotte zal lijden, wel op 12 millioen
schatten, waarbij dan nog een waarschijnlijk verlies van 1 à 2 millioen op het papier
van Buisman Gratama & Co. Zwolle komt. De Twentsche Bank critiseert het beleid
der Nederlandsche Bank in het binnenland, dat zij onbekwaam noemt. Ik acht het
waarschijnlijk, dat Van Vollenhoven, wiens eerzucht hem drijft tot het spelen van
de rol van den reddenden engel en die, hoewel slim, geen bankier is, de Bank te
verregaande welwillendheid in crisisgevallen doet betoonen, waarbij zij de eischen
van een voorzichtig beleid uit het oog verliest. Of hij daarmede zijn vrienden, de
Rotterdamsche Bank, bevoordeelt, zooals gezegd wordt, kan ik niet beoordeelen,
maar wel heeft men als commissaris steeds den indruk, dat de directie de zaken niet
open voorstelt.
De strijd der Nederlandsche Bank tegen de Javasche Bank wordt nu in het verslag
van Vissering voortgezet.1 Ik ben benieuwd welke rol Trip, de nieuw benoemde
directeur der Javasche Bank, zal gaan spelen. Hij is buitengewoon bekwaam en
helder. Zijn weggaan van Financiën is een zeer groot verlies.

17 Juli 1923.
Zaterdag nam ik afscheid van Trip, die met 1 September 's lands dienst verlaat om
directeur der Javasche Bank te worden. Met hem is, vrees ik, het hek van de dam bij
Financiën en zal De Geer meer en meer wijken voor geld-aanvragen voor allerlei
belangen. Trip zelf beschouwt den toekomstigen loop van 's lands financiën als
vrijwel

1

Vgl. hier p. 481 en Jaarverslag Ned. Bank, 1922-1923, p. 14 vlg.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

486
hopeloos en heeft volgens zijn zeggen zijn post, dien hij zeven jaar bezet heeft, niet
met groot leedwezen eraan gegeven, daar al zijn waarschuwingen en verzet tegen de
verkwisting vooral van De Visser en Aalberse weinig gebaat hebben. De Geer heeft
volgens Trip den toestand door de twee laatste gecamoufleerde begrootingen
bemanteld, doch het noodlot zal daardoor niet afgewend worden. Van de Kamer is
geen heil te verwachten, daar rechts er de groote meerderheid heeft en Colijn, die
voor eenige jaren zeer gezonde financieele inzichten huldigde, ze één na de andere
aan politieke overwegingen opoffert. Hij preekt zuinigheid, doch steunt fantastische
plannen tot steunverleening en de vlootwet. Daar Trip, evenals ik, den stand van den
gulden in de wisselmarkt aanziet voor opgehouden door buitenlandsche saldi,
verwacht hij een catastrophaal einde van de huidige financieele politiek, waarvan
het tegenwoordige ministerie zich niet los kan maken. Hij zou slechts Treub in staat
achten het schip in goed vaarwater te brengen, maar deze heeft voorloopig geen kans
een meerderheid achter zich te krijgen.
Van Trip, een der bekwaamste mannen die ik ken, verwacht ik nog groote dingen,
al ben ik geneigd hem als Roomsche in de gaten te houden. Ik moet echter zeggen,
dat hij steeds een zeldzame onbevangenheid over alle zaken waarin de R.K. partij
een politiek standpunt heeft ingenomen, aan den dag legt. Hij zal Zeilinga wel spoedig
vervangen. Of hij diens houding in de goud- en dividendpolitiek der Javasche Bank
goedkeurt, weet ik niet. Hij gaat wel naar Indië, hopende daar eenig goed in de
staatsfinanciën uit te richten. Ik heb hem op groote imbeciliteit van de zijde der
ambtenaren voorbereid. Het land bevat echter een groot recuperatie-vermogen.

21 Juli 1923.
Het was verrassend eenige dagen na dit gesprek het aftreden van De Geer, dien Trip
nog te meegaande tegenover de geldeischen van zijn collega's vond, uit de pers te
vernemen, daar zij allen de onmiddellijke behandeling van de vlootwet verlangden
en De Geer zich daartegen verzet.1 Ik vrees het ergste, dit Kabinet heeft geen financieel

1

Op 11 augustus bericht de Staatscourant dat De Geer is afgetreden; ‘een steen in de politieke
eendenkom’ (Oud). De Vlootwet kan de ware reden niet voor De Geers besluit zijn, veeleer
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verantwoordelijkheidsgevoel: achter de vlootwet staat waarschijnlijk de Koningin,
die zich reeds eens op dit gebied te ver waagde, nl. toen zij in den oorlog schepen
door de Marine wilde laten convoieeren, hetgeen de Engelschen verhinderden en
Rambonnet zijn portefeuille kostte.1 Politiek gevaar in het Oosten is er niet, dus geen
noodzaak snel een vloot in Indië gereed te hebben en de honderden millioenen komen
weliswaar officieel slechts voor een gering gedeelte ten laste van Nederland (op
zichzelf niet in den haak, maar verdedigen wij Indië niet in de eerste plaats om het
voor Nederland te behouden?), maar de middelen zullen toch hier gevonden moeten
worden en Vader Vissering zal, trots al zijn geschrijf, de Nederlandsche Bank wel
niet als barrière tegen het vermeerderen der vlottende schulden durven opwerpen.
Gaat dit kostbare plan door, dan komen allerhande eischen, dan onweerstaanbaar,
totdat we den afgrond ingetuimeld zijn. De Katholieken zijn tegen de vlootwet, doch
indien zij bescherming van de industrie kunnen krijgen, draaien zij wel bij.
Ter zake van de wijziging van het contract met de Zuid-Afrika Lijn, waarop de
uitvoering van de fusie met de Vereenigde wacht, heeft de Regeering nog niets
gedaan, zoodat wij (directie Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij)
van meening geworden zijn, dat de Vereenigde beginnen moet de lijn met het contract,
zooals het luidt, over te nemen en daarna de noodige wijziging moet zien te krijgen.
Toevallig opperde Van Aalst hetzelfde denkbeeld eergisteren tegenover mij, zoodat
medewerking van dien kant te wachten is. Of de Rotterdamsche leden der Vereenigde,
die zich tot nu toe weinig meegaande toonden en waarvan Goudriaan zelfs het
agentschap der Zuid-Afrika Lijn opgeëischt heeft (gelukkig geketst), aan het
denkbeeld hun goedkeuring zullen hechten, is nog onzeker.

28 Juli 1923.
Onze voorstellen ter zake van de overneming der Zuid-Afrika Lijn met het thans
loopende regeeringscontract hebben bij de Vereenigde een ongunstig onthaal
gevonden, doch zij worden aan de hand van een nota nader toegelicht. Ik hoor, dat
de Regeering geheimzinnig te verstaan geeft, dat haar besluit, de vlootwet terstond
aanhangig te maken, op grond van buitenlandsche pressie genomen moest wor-
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den. Is het waar en zoo ja, is het Amerika, dat waarschijnlijk over het Engelsche plan
Singapore tot een vlootbasis (ten koste van £ 9 millioen) te maken, ontstemd is? Wat
beteekent dan nog de bouw van het vlootje, in onze vlootwet ontworpen? Amerika
zal daardoor geen bondgenoot van beteekenis in ons verkrijgen. Dat wij blijkens de
tallooze mislukkingen bij den bouw van oorlogsschepen in de laatste 30 jaar bovendien
geen waar voor ons geld krijgen, maakt den financieelen kant van het plan des te
bedenkelijker.

1 Augustus 1923.
Gisteren bezocht ik Ruys de Beerenbrouck in verband met de loopende geruchten
nopens een zwenking van het Ministerie naar het protectionisme, dat met het aftreden
van De Geer een slagboom minder te overwinnen heeft. Ik verzocht hem dringend,
den aanhang van den vrijhandel niet te onderschatten en wees hem op het succes dat
het anti-tariefwet comité in 1913 met zijn bestrijding van het wetsontwerp-Kolkman
oogstte.1 Dat verzet heb ik indertijd georganiseerd en zoo noodig zal ik het weer
doen. Het bleek mij duidelijk, dat de vermelde geruchten niet zonder grond zijn.
Volgens Ruys gaan in Brabant en elders aan de Belgische grens geheele gemeenten
ten gevolge van de valuta-concurrentie ten gronde en moet de Staat met steeds
grootere bedragen aan werkloosheid-uitkeeringen bijspringen.2 ‘Dat kan toch maar
niet zoo doorgaan,’ zeide Zijne Excellentie. Of ik dan meende, dat in het algemeen
belang onder alle omstandigheden elke maatregel ter bescherming van een bepaald
bedrijf te veroordeelen was. Ik antwoordde hem, dat ik alle maatregelen van
bescherming welke een verhooging van de productiekosten voor andere bedrijven
dan het beschermde ten gevolge zouden hebben, altijd onder alle omstandigheden
en speciaal in Nederland verderfelijk achtte, doch dat ik onder sommige
omstandigheden - zeer bijzondere en waarschijnlijk niet voorkomende - een
voorbijgaanden steun van staatswege in den vorm van credietverleening oirbaar zou
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Vgl. hier p. 178.
Het jaar daarop zou de Tariefwet 1924 een verhoging van het waarderecht van 5% op 8%
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kunnen vinden, hoezeer ik ook het betreden van dien weg voor gevaarlijk aanzag.
Er zijn noodtoestanden denkbaar waarin zekere bedrijven, overigens levensvatbaar,
door valuta-concurrentie ten doode bedreigd, door credietverleening boven water
gehouden kunnen worden en aldus enkele zeer slechte jaren te boven komen. In dat
geval zou staatshulp in dien vorm gewettigd zijn; verhooging van invoerrechten en
invoerverboden moeten echter niet als middelen van redres aangegrepen worden. Ik
zeide voorts, dat de werkeloosheid, die de Minister denkt te bestrijden, door dusdanige
bescherming niet verminderd doch verplaatst wordt, terwijl de Belgische abnormale
concurrentie evenzeer van zeer tijdelijken aard moet zijn als de Duitsche, die verleden
jaar de protectionisten in rep en roer bracht en nu meer en meer verdwijnt. Het scheen
mij, dat bij Ruys de neiging tot invoerverboden sterk is, maar niet dat hij voornemens
is tot een beschermend tarief mede te werken. Eenigen vasten indruk daaromtrent
bezit ik evenwel niet. Hij gaf als zijn meening te kennen, dat de socialisten op dit
gebied niet meer zoo secuur vrijhandelsgezind zijn als vroeger (omdat de
vakvereenigingen zich voor eenigen tijd in beschermenden geest hebben uitgelaten).
Ruys, het gesprek op de vlootwet brengende, zeide, dat hij zonder vloot het bezit
der overzeesche gewesten in gevaar achtte en daarvan de verantwoordelijkheid niet
dragen wilde, maar ofschoon ik hem zeide, dat dat gevaar na de
Washington-conferentie niet dreigend was en de Engelsche vlootbasisplannen, die
eerst over tien jaar verwezenlijkt zullen zijn, weliswaar ontstemming in Japan verwekt
hadden, maar toch geen aanleiding gaven tot haastige maatregelen van zulk een
financieele beteekenis als de vlootwet en aldus de gelegenheid opende om mij te
doen begrijpen, dat er buitenlandsche pressie was uitgeoefend, bleef dit argument
achterwege. Ik geloof dus niet aan dien buitenlandschen invloed.
Zeer eigenaardig voor 's mans financieel inzicht was zijn opmerking, dat indien
de andere departementen maar flink bezuinigen, het ééne millioen 's jaars dat Marine
als gevolg van de vlootwet meer op de Nederlandsche begrooting brengt, toch geen
bezwaar was. Mijn wederwoord was, dat het daarom niet ging, maar om het beginsel
der bezuiniging, dat door zulke krasse uitzonderingen voor één departement aangetast
en over de verdere linie moeilijk uitvoerbaar wordt, en dat, al wordt de last
voornamelijk door Indië gedragen (iets wat op billijkheidsgronden zeer aanvechtbaar
is), het geld toch hier gevonden moet worden en dus onze vlottende schuld met het
bedrag
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van die uitgaaf verhoogd zal worden, tenzij Indië een groot gedeelte ervan uit zijn
loopende ontvangsten kan dekken, wat, gegeven de toestand van de koloniale
financiën, onwaarschijnlijk is. Een verhooging der vlottende schuld zal over eenige
jaren, wanneer de buitenlandsche saldi, thans hier voor vele honderden millioenen
aanwezig, weggetrokken zijn of worden (in verband met de gestabiliseerde toestanden
in Europa), een deprecieerenden invloed op de waarde van den gulden uitoefenen,
die toch reeds door de slechte financieele politiek der regeering bedreigd wordt.
Hierop had Ruys geen antwoord.
Ten slotte een verzuchting over de driemaal herhaalde crisis midden in den zomer1,
welke hem zijn vacantie kostte, en over Karnebeek en Heemskerk, die maar rustig
op reis gaan.
Het is duidelijk dat voor de vlootwet de toestemming der anti-vloot gestemde
Roomsche partij door de belofte van bescherming der industrie gekocht is. Een
ordinaire cowdeal dus.

3 Augustus 1923.
Gisteren bezocht mij Mr. D. Franklin Houston, vroeger Minister van het Kabinet
van Wilson, thans president van de Bell Telephone Mij, die Europa bereist, teneinde
indrukken over den toestand en de mogelijkheid van herstel op te doen. Die indrukken
zijn zeer ongunstig, en ik kon ze niet verbeteren, daar het duidelijk is dat de Franschen
aan de Roer blijven, zeker totdat Duitschland gecapituleerd heeft, wat waarschijnlijk
ineenstorting beteekent en vermoedelijk voor onbepaalden tijd, omdat zij - althans
Poincaré, die de groote meerderheid mee heeft - een vernietigd Duitschland, dat niet
betalen kan, boven een zich herstellend en voor hem gevaarlijk Duitschland, dat
mogelijk wel, maar volgens hem waarschijnlijk evenmin betalen zal, verkiezen. De
betere raad van Engeland en zelfs de kans op een breuk met dat land zullen Frankrijks
houding niet wijzigen. Mogelijk zou de bereidheid van Engeland een defensief
verbond met Frankrijk aan te gaan dit land meegaander stemmen (uit de berichten
van hedenmorgen valt het tegenovergestelde af te leiden), maar zeer waarschijnlijk
is alleen de interventie van de Vereenigde Staten in staat den toestand te redden.
Volgens Mr. Houston bestaat daarop onder de tegenwoordige regeering van Harding
geen vooruitzicht.

1
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Hij, Houston, en vele menschen in de democratische zoowel als in de republikeinsche
partij willen interventie in den vorm van vermindering der schuldvordering op
Frankrijk en meedoen aan den Volkenbond, wanneer Engeland, Frankrijk en
Duitschland elkaar gevonden hebben, maar de ‘popular opinion’ is het niet. Ik vroeg
naar de kansen van de volgende presidentsverkiezing. Zijn eigen partij heeft volgens
hem alleen kans indien ze met een kopstuk komt, die boven de partijen staat, zooals
Davis, de vroegere gezant in Londen, maar waarschijnlijk wordt de een of andere
politicus candidaat. Harding beschreef hij als een middelmatig man van weinig
beteekenis.
Wilson haat niemand meer dan Lloyd George - herinnering aan hun Parijschen
tijd; Clemenceau acht hij, ofschoon hij het fundamenteel met hem oneens was.
Eergisteren bezoek van Patijn (R.J.H.), die zeer bezorgd over de staatsfinanciën is
en na de jubileumfeesten een petitie aan de Koningin wil indienen - een alarmkreet.
Veel hoop dat het helpen zal, koester ik niet. Voor zoover het Parlement het gevaar
van den toestand inziet (de meeste afgevaardigden hebben geen notie van de diepere
financieele vraagstukken) zal het er zich niet door laten leiden, omdat het niet wenscht
te regeeren, maar volksbegeerten, die de politici zelven gekweekt hebben, te
verwezenlijken.
Het schijnt, dat Colijn over de opvolging van De Geer onderhandelt. Hij is zeer
bekwaam, heeft groote overredingskracht en ziet den toestand goed in, doch indien
hij wil uitvoeren wat hij mij eenige jaren geleden als noodzakelijk betoogde, dan kan
hij niet met De Visser, Aalberse c.s. samenwerken, daar zij hun politiek, door wetten
gesanctionneerd, over boord zouden moeten gooien, hetgeen niet te verwachten is.
Patijn zegt, dat de gewone begrooting voor 1924 met een tekort van 147 millioen
sluit. De urgentie van de Vlootwet wordt vooral door Karnebeek betoogd, die daarbij
met een geheimzinnig gezicht op buitenlandsche pressie - geheel fictief volgens
Patijn - zinspeelt. Staking der drukkers in Berlijn, waardoor geen biljetten meer
gedrukt kunnen worden. De débacle heeft zoodanige afmetingen aangenomen dat
het te vreezen is, dat de bloedige ontknooping thans voor de deur staat.
Colijn definitief Minister van Financiën1; ik vrees dat hij met de

1

Colijn werd op 11 augustus 1923 minister van financiën als opvolger van jhr. mr. D.J. de
Geer, in het tweede kabinet-Ruys de Beerenbrouck. Hij bleef dit ook in de door hemzelf
gevormde regering (1925-1926).
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Roomschen tot termen is gekomen die ons èn op de spoedige verwezenlijking van
de vlootwet èn op bescherming te staan komen.

15 Augustus 1923.
Cremer1 gestorven. Ik heb indertijd in 1913 drie weken met hem te Meran
doorgebracht en behoud de herinnering van een sympathieke robuste persoonlijkheid.
Voor dien tijd had ik hem enkele malen als Minister en als President der
Nederlandsche Handel-Maatschappij ontmoet, doch ik heb hem in zaken niet zoo
goed gekend als vele anderen. Hij heeft in zijn tijd veel tot stand gebracht, laatstelijk
het Koloniaal Instituut. Ik vond hem altijd van een zeer helder oordeel, zonder
omwegen zijn meening en zijn bedoelingen te kennen gevende, het tegendeel van
zijn opvolger aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij2, met wien hij echter een
groote ijdelheid gemeen had. Het laatst zag ik hem op Duin- en Kruidberg3, toen hij
mij een zeer leelijk portret, hem in rok, met een of ander grootkruis versierd,
voorstellende, door Laszlo toonde en zich daarover als over een kunstwerk voor alle
tijden uitliet. Alles tezamen genomen toch een groot man.

5 September 1923.
16 dagen in Engeland doorgebracht. Vrijdag Hirst gesproken, die veel nut verwacht
van steun, hetzij door de openbare meening, hetzij door de regeering van Nederland
te geven aan de Engelsche houding in zake de Roer tegenover de Franschen. Ik geloof
er niets van. De schade en de ontstemming door de occupatie hier te lande te weeg
gebracht zijn aan Poincaré genoegzaam bekend. Bovendien vergeten de Engelschen
te veel, dat zij de Franschen oorspronkelijk bij het opmaken van het vredesverdrag
en in de eerste jaren daarna in hun onmeedoogende houding tegenover de Duitschers
sterk gesteund hebben en zij thans zeer ver, verder dan tot nu toe, zouden moeten
gaan, om de Franschen van de, van hun standpunt begrijpelijke, extreme houding
terug te brengen, terwijl de Duitschers in al die jaren weinig sympathiek geweest
zijn en geen steun verdiend hebben, hoezeer het ook nodig is, dat er aan de Roer en
al de ellende van het schadevergoedingsgetwist een einde komt. Ik zal Hirst dan ook
niet kunnen helpen zooals hij wenscht.

1
2
3

J.Th. Cremer.
C.J.K. van Aalst.
Cremers landgoed te Bloemendaal.
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10 September 1923
Jan1 is voor het eerst het huis uitgegaan, ondergebracht bij de Heer en Mevrouw
Kool-Pierson2 te Bloemendaal, waar hij de M.U.L.O. school 7de klasse bezoekt. Zijn
schoolverzuim ten gevolge van ziekte (bronchitis in de afgelopen winter en angina
in den vorigen) deed het wenschelijk zijn hem nog een repetitiejaar buiten te laten
doormaken, alvorens hem zijn intrede in een middelbare school te laten doen. Zijn
vertrek van huis en zijn achterblijven in de vreemde woning maakten niet den minsten
indruk op hem, wat grootelijks door de vriendelijkheid van de Heer en Mevrouw
Kool-Pierson en de aanwezigheid van 3 andere jongens in de hand gewerkt werd.

13 September 1923.
Gisteren Colijn bezocht. Hij zeide mij de voorwaarde gemaakt te hebben, dat het
geheele Ministerie bij zijn financieele plan staat en valt. Hij wil 50 millioen bezuinigen
en 30 millioen nieuwe belastingen op tabak, thee en bier, naar mijn meening alle
toelaatbaar, ofschoon ik de verhooging van den bier-accijns betreur. De begrooting
voor 1924 sluit daarmede niet, doch hij hoopt die over 1925 wel te balanceeren.
Ambtenaarssalarissen worden met 20% verminderd, het 7de schooljaar wordt
afgeschaft, waardoor ongeveer 5500 onderwijzers à ƒ 3000 per jaar overbodig worden.
Dit brengt verlaging van den wettelijken arbeidsleeftijd van 14 op 12 (13) jaar mede.
Aalberse had gisterenmorgen in den Ministerraad gezegd, dat hij Zaalberg
(directeur-generaal) daartoe nooit zou krijgen, waarop Colijn uitgeroepen zou hebben:
‘Laat dan Zaalberg Minister worden’. Zulken tegenstand verwacht Colijn in vele
departementen, en daarom zal hij op zijn best langzaam kunnen vorderen. Den
hevigsten tegenstand biedt natuurlijk het ambtenaarscorps, dat men 100.000 man
heeft laten aanzwellen. Ik merkte op, dat Nederland ontambtenaard moet worden, in
de eerste plaats omdat wij er te veel hebben en voorts omdat men slechts door er
velen te ontslaan de overigen mak stemt. Protectie zal Colijn niet invoeren, zegt hij,
maar een verhooging van 5% op 6% invoerrecht beschouwt hij niet als een overgang
naar bescherming3 en evenmin een invoerrecht op automobielen. Ik gaf

1
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Heldrings oudste zoon.
Mr. David Abraham Kool en Adriana Margaretha Kool-Pierson.
De Tariefwet 1924 zou een verhoging van 5% tot 8% brengen.
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dit toe, doch wees er op, dat de deelen van automobielen dan in verhouding belast
zouden worden, wat niet gewenscht is, wil men ons gecompliceerd en slecht tarief
vereenvoudigen. Indien men ons tarief wil verbeteren, moet men den Engelschen
weg op: enkele artikelen zwaar belasten en de rest geheel vrij.
De vlootwet zal zeer spoedig in behandeling komen, zij dient alleen om een ‘coup
de main’ in Indië te voorkomen en kost aan Nederland niets. Ik zeide, dat zij dan
toch aan Indië geld kost (terwijl Nederland voor eigen rekening zijn koloniaal bezit
behoort te verdedigen) - maar 17 millioen per jaar, antwoordde Colijn! - dat, voor
zoover mijn herinnering reikte, de Marine, ten gevolge van geknoei van
opeenvolgende, verschillend inzicht huldigende officieren aan een en hetzelfde schip,
ons oorlogsmateriaal ter zee nooit wat waard was geweest en wij een waarborg, dat
het nu anders zou zijn, niet hadden. Colijn erkende deze opmerking als juist en voegde
er aan toe, dat de rol ook wellicht door vliegtuigen te spelen zou zijn, maar hij vreesde
dat dit ten gevolge van bijkomende kosten van landingsplaatsen en de verdediging
ervan nog meer zou kosten. Overigens geloofde hij, dat, nu het alleen om
onderzeebooten en destroyers gaat, waarvan het type vrijwel vaststaat, de kans op
ondeugdelijk materieel minder groot dan vroeger zou zijn. Het was duidelijk, dat hij
met een half hart de zaak voorstaat. Wat wel de reden van zijn omkeer (vroeger was
hij een tegenstander van de vlootwet) mag zijn?
Ik wees er op, dat men bij alle bezuiniging er op bedacht moet zijn, dat zekere
posten verhoogd moeten worden en sprak over Suriname, waar de cacao- en
koffiecultuur den ondergang nabij is en waar de planters - ik behoor er voor ‘Berlijn’1
ook toe - op verlichting van lasten aandringen2, hetgeen den Staat geld zal kosten,
echter met dien verstande dat, indien de overige nog bestaande ondernemingen ook
sluiten, de Staat zich duurzaam meer benadeelt dan wanneer hij het verzoek inwilligt.
Colijn ziet in Suriname alleen eenig gat, indien er een chartered company van gemaakt
wordt. Ik zeide hem, dat dit er nooit door zou komen, zijnde uit den tijd. Verkoop is
onzin - wie wil een verlieslatend gewest zonder strategische waarde koopen? Toch
moeten wij ter wille van onze internationale koloniale positie het uiterste doen om
het land er boven op te brengen. Wat tot nu toe
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Heldrings eigen koffieplantage.
Vgl. het adres van 8 september 1923 in de Collectie-Heldring, hier als bijlage.
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geschiedde, was onoordeelkundig. Naar mijn meening moet men beginnen
beleggingsvoorwaarden te scheppen welke niet bezwarender zijn dan elders, dus
immigrantenvervoer voor rekening van den Staat, totdat de ondernemingen de kosten
ervan uit hun overwinst kunnen terugbetalen. Ik voegde hieraan toe, dat het beheer
aan Koloniën van de Westindische afdeeling ellendig is en dat de Minister, die
gewoonlijk niets van de West-Indische bezittingen afweet, zich door een Raad van
Bijstand van betrouwbare deskundigen moest laten voorlichten. Colijn was het
hiermede eens en had iets dergelijks reeds voor Oost-Indië voorgesteld, doch een
verstokte ambtenaar als Minister De Graaff1 schijnt het nut van particulier advies
niet te begrijpen.

14 September 1923.
Gisteren is mijn goede neef Karel van Lennep aan suikerziekte, die zijn toch al niet
sterk gestel gesloopt had, overleden, ongeveer 57 jaar oud. Mijn eerste jeugdjaren
gaan naar hem uit, toen ik als kleine jongen veel in het groote gezin van Tante Mina2
verkeerde, zoowel te Amsterdam in haar huis aan de Heerengracht 392, waar Karel
later zelf woonde, als op Leyduin. Zijn jongere broeder Herman was 2 jaar ouder
dan ik, en met hem en zijn zusters Loukie en Syl ging ik het meeste om, maar Herman
stierf jong in Indië en later zag ik Karel, toen hij getrouwd uit Indië teruggekomen
was, weer veel. Hij was een man zonder ondeugden (behalve een soms wat
belachelijken familietrots3, dien hij met vele Van Lennepen deelde), van een
onbegrensde hartelijkheid en gastvrijheid, tot wie een ieder zich aangetrokken moest
gevoelen. Uitnemend vader en echtgenoot als hij was - het middelpunt van zijn gezin
- zal hij zwaar gemist worden. Ik zal dezen warmen geestigen man zeer betreuren.

15 September 1923.
Met 4 andere belanghebbenden bij de cultuur van koffie en cacao in Suriname ging
ik gisteren ter audiëntie bij den Minister van Koloniën (de Graaff), om zijn steun in
te roepen voor een request4, door alle

1
2
3
4

S. de Graaff, de minister van koloniën.
Mevrouw H.W. van Lennep-Sillem.
Vgl. hierover hier p. 43 en noot 1 p. 43.
Vgl. hier als bijlage.
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belanghebbenden onderteekend, aan den Gouverneur, strekkend tot het mogelijk
maken van loonsverlaging en ontheffing van immigratiekosten en belastingen, zonder
welke maatregelen de overblijvende ondernemingen zoo goed als alle het voorbeeld
der reeds ten onder gegane zullen volgen. Suriname is dichter bij de finale calamiteit
dan ooit te voren. De Minister, die geen goede pers heeft, viel mij mede wat zijn
kennis van Surinaamsche zaken betreft, maar hij scheen niet in te zien, dat het offer
dat van den Staat gevraagd wordt, niet alleen den ondergang van de overlevende
plantages kan behoeden, doch grootere verliezen in het alternatieve geval van
faillissement zal voorkomen. Hij zeide, dat Nederland alles betalen moest en hij voor
Suriname geen cent meer los kon krijgen, doch ten slotte beloofde hij toch met eenig
voorbehoud, dat het verzoek welwillend overwogen zal worden. In het langdurig
onderhoud dat wij met hem hadden, kon weinig perspectief op een betere toekomst
voor de Kolonie geopend worden. Ik raadde aan, de Handelsvereeniging
‘Amsterdam’1, die blijkens haar jaarverslag naar terreinen buiten Indië zocht, te
vragen op welke voorwaarde zij in Suriname een groote suikeronderneming wil
ondernemen en die voorwaarde zoo mogelijk te scheppen. De Minister beweerde,
dat hij tevergeefs getracht had de Handelsvereeniging ‘Amsterdam’ voor Suriname
te interesseeren. Er rust een fatum op die kolonie, volgens hem, alles mislukt er. Men
spreekt nu weer over bacoven, maar de Congovariëteit kan volgens deskundigen het
transport overzee niet doorstaan en de Gros Michel is door de Panamaziekte, die
haar aantastte, uitgeschakeld. Deze bewering van Zijn Excellentie is eenigszins
verwonderlijk, de transportmoeilijkheid is inderdaad naar mijn meening bijna
onoplosbaar, doch op grond van het groote kapitaal dat er voor benoodigd zou zijn.
Waar de Heer de Graaff volkomen gelijk in had, is in zijn betoog nopens de veel te
weelderige bestuursinrichting van Suriname, gedeeltelijk het gevolg van ondeskundig
democratisch geliefhebber in Nederland, maar ook van het gebrek aan eigen initiatief
van den Surinamer en zijn neiging alles maar door het moederland te laten betalen.

1

De H.V.A., opgericht in 1878, aanvankelijk import- en exporthandel op Ned.-Indië (tot 1910),
spoedig daarna exploitatie van cultuurondernemingen op Java en Sumatra. Vgl. W.P. voor
het bedrijfsleven. dl. I, p. 616.
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16 September 1923.
Sedert de overeenkomst met de bankiers (Commissarissen der Holland-Zuid-Afrika
Lijn) in Maart jl. tot stand kwam, is er geen schot in de zaak gekomen. De Regeering
heeft eerst op 7 Augustus eenige vragen gesteld, welke op de toekomstige
zelfstandigheid der Holland-Zuid-Afrika Lijn onder de voorgestelde fusie betrekking
hadden. Indien zij eenigen spoed met de zaak had willen betrachten, dan had zij de
Vereenigde en de Holland-Zuid-Afrika Lijn te zamen op het Departement
uitgenoodigd om dit punt op te helderen. Het is ons intusschen duidelijk geworden,
dat de directie der Holland-Zuid-Afrika Lijn (Heyning), vermoedelijk gesteund door
eenige Rotterdamsche commissarissen, de goedkeuring der Regeering aan de door
de Vereenigde gewenschte verandering van het vaarplan, waarin zij het Parlement
te kennen heeft, tracht tegen te houden. Heyning vreest voor beëindiging van zijn
min of meer onafhankelijke positie, en de Rotterdammers in het algemeen vreezen
verplaatsing van de lijn naar Amsterdam. De gegevens omtrent hoeveelheden, lading
en resultaat der reizen, welke wij noodig hebben en krachtens de overeenkomst
kunnen verlangen, kunnen wij van hem niet loskrijgen. Dezer dagen ontvingen wij
het bericht uit Zuid-Afrika, dat de Holland-Zuid-Afrika Lijn een eigen kantoor te
Kaapstad gaat openen. Wetende dat wij daar een verandering van agentschap na het
totstandkomen der fusie noodig oordeelden, zou zij ons geconsulteerd hebben alvorens
dien maatregel te nemen, indien zij de fusie aanstaande achtte. Ook haar
vertegenwoordiger te Durban, die met den onze behoorde samen te werken, houdt
zich afzijdig. Wij hebben onder deze omstandigheden geheel afgezien van het plan
de Holland-Zuid-Afrika Lijn over te nemen zonder zekerheid te hebben dat de
Regeering het gewijzigde vaarplan goedkeurt, en in den boezem van de Vereenigde,
die ten gevolge van het uitstel onverwachte verliezen in Oost-Afrika lijdt (de
combinatie moet beide lijnen van de verliezen afhelpen), heerscht groote ontstemming.
Men wil daar nu niet langer dan 31 October gebonden zijn en dan op Zuid-Afrika in
concurrentie gaan varen, indien de Regeering dan de gevraagde wijziging niet aan
de Tweede Kamer heeft voorgelegd. Wij - Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij - zullen dit niet kunnen tegenhouden en den ongewenschten
strijd zelf moeten voeren. Daar Van Aalst op zijn huwelijksreis is, heb ik Treub,
regeeringscommissaris bij de Holland-Zuid-Afrika Lijn, te
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spreken gevraagd om hem op het ernstige van den toestand te wijzen.
De gang van zaken bij de Vereenigde is nog slecht. Het verlies in dit jaar zal wel
niet veel minder beloopen dan het in 1922 is geweest (ongeveer 7 millioen, verminderd
met 2 millioen interest op deposito's, welke post eigenlijk een fictieve bate is). De
Britsch-Indië lijn gaat veel beter, en Oost-Azië laat zich zelfs gunstig aanzien, doch
op alle andere lijnen zijn de resultaten ongunstiger dan tot dusver, al neemt de
hoeveelheid vervoerde lading steeds toe. Het is te hopen dat 1924 de ommekeer
brengt, daar de financieele positie van sommige moedermaatschappijen wellicht tot
stopzetten zou kunnen leiden. De Holland-Amerika lijn maakt zeer slechte zaken en
is belast met een veel te groote obligatieschuld. Goudriaan heeft minder schuld, maar
zal ook wel met verlies werken. De Nederland en de Rotterdamsche Lloyd deelden
hun dividend over 1922 ten deele uit reserves (of nalating van afschrijving) uit, en
1923 is voor hen waarschijnlijk slechter. Zij hebben echter nog ruime kasmiddelen.
Met de Paketvaart gaat het gelukkig beter, terwijl de Java-China-Japan lijn ongeveer
haar kosten dekt en gelukkig geen schuld heeft, behalve een pas beginnend
bankierscrediet. Wat de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij en
Koninklijke West-Indische Maildienst betreft, het resultaat over 1923 is tot dusver
iets minder slecht dan over 1922, hetgeen, de hoogst nadeelige gevolgen van de
Roerbezetting in aanmerking genomen, vrij bevredigend is, maar zij verdient nog
niet den interest op haar obligatieschuld, en haar liquide middelen stellen haar niet
in staat meer dan een paar jaar aldus door te gaan. In 1926 vangt de aflossing van
haar 6½% obligatieleening aan, waarvoor zij, met haar overige aflossing mede,
ongeveer 1 millioen per jaar noodig zal hebben. Dan moet òf de toestand in de
scheepvaart veel gunstiger zijn òf de tot dusver gevolgde politiek, die veel geld kost,
maar bij voldoende uithoudingsvermogen tot een prachtige positie in de internationale
lijnvaart moet leiden, herzien worden. Het meeste geld kost de Pacific-vaart (al dekt
zij de kosten van onderhoud en afschrijvingen), doch mijn hoop is gevestigd op het
nog grootere verlies dat Engelsche en Duitsche concurrenten in die vaart lijden en
de althans van Duitsche zijde gebleken neiging om tot vrede te geraken, wat tot nu
toe op de hardnekkigheid der Britten afstuit. Het voorspoedigste deel van ons bedrijf
is - mirabele dictu - de Rijnvaart, dank zij de lacunes welke in het Fransch-Belgische
bezettingsapparaat en in den Duit-
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schen lijdelijken tegenstand schijnen te bestaan, doch dit is slechts een tijdelijke
toestand. De lijdelijke tegenstand houdt weldra geheel op, en dan komt het òf tot een
geleidelijke algemeene herneming van het vervoer òf tot revolutie en anarchie. Het
laatste geloof ik niet; maar blijft Poincaré al te onverzettelijk, dan is alles mogelijk.

21 September 1923.
Gisteren zocht Treub mij op mijn verzoek vóór de vergadering van de ‘Nederland’
op. Ik gaf hem een copie van onzen brief aan Van Aalst in antwoord op de vragen
der Regeering (hierbij liggende).1 Treub kwam met de verrassende mededeeling, dat
Kröller aanbiedt de Holland-Zuid-Afrika Lijn met het ongewijzigde regeeringscontract
over te nemen. Daar zijn firma de Duitsche Afrikalijnen vertegenwoordigt, zou dit
een plaatsen van de Holland-Zuid-Afrika Lijn onder Duitsche hegemonie beteekenen,
al zou Kröller wel alle mogelijke garanties omtrent het behoud van het Nederlandsche
karakter der onderneming geven. De bankiers bij de Holland-Zuid-Afrika Lijn
betrokken, zien gaarne geld, en daar Kröller hen waarschijnlijk van hun gansche
vordering van 5 millioen ontlasten wil en de Vereenigde niet verder dan 3 gaat, zullen
zij allicht toehappen. De Regeering zal natuurlijk blijde zijn van de verplichting af
te zijn een wijziging van het contract voor de Kamer te brengen en zal dus de
Vereenigde wel niet verder ter wille zijn, te minder omdat Kröller in Den Haag
almachtig is. Deze nieuwe factor moet ons ernstig doen nadenken over de te volgen
gedragslijn.
Treub, over Colijn's plannen sprekende, critiseerde de vermindering der
ambtenaarssalarissen met 20% voor hoog en laag, terwijl de hooge ambtenaren
tegenover 1914 slecht betaald worden en de lage veel te hoog. Hij had Colijn geraden
de salarissen van 1914 tot uitgangspunt te nemen en die verhoogd met 50%, desnoods
60% als de tegenwoordige vast te stellen. Blijkbaar heeft Colijn evenwel de oppositie
der kleine luyden gevreesd.
Aangaande Duitschland dacht hij dat het uit elkaar zou gaan, hetgeen hij een rust
voor Europa beschouwt. De economische positie van Nederland is ernstig, maar
volgens hem zullen wij het in de moeilijke en arme jaren die te wachten zijn, wel
bolwerken.

1

Vgl. brief der Holland-Oost-Afrika Lijn aan Van Aalst, voorzitter van het college van
commissarissen der Holland-Zuid-Afrika Lijn, 19 september 1923, in Collectie-Heldring.
Hier als bijlage.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

500

3 October 1923.
Dezer dagen was Boeree van de burgerwacht bij mij om mijn oordeel over een
geschikten opvolger voor Karel van Lennep als commandant te vragen. Ze hebben
er vreemde noties over. Hij noemde o.a. S.P. van Eeghen! Ten slotte leek mij John
Blijdenstein de minst dwaze keus. Velen zien het belang van een goede burgerwacht
niet in, maar indien goed geleid en georganiseerd acht ik het een nuttige en
opvoedende instelling.

9 October 1923.
Vrijdag jl. diner bij Van Aalst ter eere van den vertrekkenden Trip. De twee
kibbelende circulatiebanken waren er vertegenwoordigd, de Nederlandsche Bank
door Vissering en Van Vollenhoven, de Javasche Bank door Trip en de gedelegeerden
hier ter stede, Meinesz en Van Ogtrop.1 Gebrekkige toast van den gastheer,
voortreffelijke van het feestnummer. Treub, die er ook was, zei mij, dat Colijn zijn
zaak bedorven heeft door tegelijk met de behandeling der vlootwet door te drijven,
de salarisvermindering van de ambtenaren aan te kondigen. Treub is vóór de vloot,
ik er tegen (zie bijgaand conceptartikel).2 Met Van Aalst sprak ik na tafel een enkel
woord over de situatie in de Afrikavaart, die voor ons beiden moeilijk geworden is,
nu de directie der Holland-Zuid-Afrika Lijn tegenwerkt en daarbij steun van de
Regeering vindt. Ik schreef hem gisteren nog inliggenden brief3, om hem mijn goeden
wil te doen blijken en hem van de noodzakelijkheid van spoedige actie te overtuigen.
De toestand in Duitschland wordt steeds somberder, en ik zie niet hoe het daar
zonder groote beroeringen afloopt. De Duitschers hebben hun eigen spel slecht
gespeeld en Frankrijk heeft hen bij de strot en wil hen klaarblijkelijk wurgen,
ongevoelig voor de gevolgen op Europa. Engeland verbijt zich in spijtigheid over
zijn passief toezien, maar durft niet in te grijpen. De stroomingen zijn daar trouwens
zeer verdeeld tusschen sterk pro-Fransch, pro-Duitsch en zuiver zakelijk inzicht. Zijn
politiek is dientengevolge zeer onvast en slap geweest.

1
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De kibbelende circulatiebanken zijn de Ned. Bank en de Javasche Bank. Vgl. ter zake hier
p. 475 vlg.
In Collectie-Heldring (zonder datum); hier als bijlage.
Vgl. brief van Heldring aan Van Aalst, 8 oktober 1923, in Collectie-Heldring. Hier als bijlage.
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22 October 1923.
Muysken (van Werkspoor) had onlangs in zijn hoedanigheid van lid van de Commissie
van Advies bij de Nederlandsche Bank bemerkt, dat voor rekening van den Staat 3
millioen op het Nederlandsche crediet aan den Norddeutschen Lloyd betaald moest
worden tegen onderpand op schepen. Daar dit niet met het beginsel van het crediet
hetwelk aan de Duitsche industrie ten behoeve van den aanvoer van grondstoffen
ten goede moet komen, overeen te brengen is en er bovendien allerminst aanleiding
bestaat, de Duitsche scheepvaart, die met de onze in een doodelijke concurrentie
gewikkeld is, te hulp te komen, vroeg Muysken aan De Vries, den oud-minister van
financiën, thans regeeringscommissaris voor dat crediet, opheldering, waarop het
antwoord volgde dat hij dezen post niet als strijdig met het beginsel beschouwde en
de goedkeuring van de regeering ervoor bekomen had. Daarop verzochten Muysken
en ik, zeer weinig over deze gebeurtenis gesticht, De Vries een vergadering der
Commissie van Toezicht, waarvan wij beiden lid zijn, te beleggen, hetgeen hij na
eenig dralen inwilligde. Voordat evenwel deze vergadering uitgeschreven was, bleek
uit een onderhoud tusschen Muysken en Van Aalst, dat de bedoelde post, die, als ik
het wel begrepen heb, in het geheel 8 millioen beloopen moet, niet aan de Duitsche
scheepvaart ten goede komen zal, doch aan den Koninklijken Hollandschen Lloyd
als schadevergoeding van het Duitsche Rijk voor het torpedeeren van de ‘Tubantia’!
De zaak moet langs dezen gewrongen weg geregeld worden omdat de geallieerden
de uitbetaling niet zouden goedkeuren. Karnebeek weet er dan ook zoogenaamd niets
van. Een staaltje van de onderaardsche diplomatieke vaardigheid van Van Aalst. Hoe
de boeking bij de Koninklijke Hollandsche Lloyd, die te eeniger tijd met de
vergoeding van de ‘Tubantia’ voor den dag moet komen, geschiedt, is mij niet
duidelijk. Het schijnt, dat hij zijn laatste coupon met dit geld betaald heeft. Ook op
andere, meer directe wijze zal de Regeering den Lloyd helpen, en wel in den vorm
van een subsidie, welk plan door het gemeentebestuur van Amsterdam sterk bij de
Regeering gesteund wordt. Dit werd mij onlangs door Van Aalst bevestigd, die er
bij die gelegenheid nogmaals op aandrong dat de Vereenigde toch de
Holland-Zuid-Afrika Lijn met het regeeringscontract zou overnemen, indien Colijn
wilde beloven, dat hij zou bevorderen dat het volgende jaar de door ons gewenschte
wijziging door de Regeering voor de Kamer gebracht wordt. Hij
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verzekerde mij, dat de Holland-Zuid-Afrika Lijn thans 7 à 8 ton in kas heeft, hetgeen
een bewijs van een beteren gang van zaken bij haar is. Treub, bij het onderhoud
tegenwoordig, zeide dat hij bij het Departement niets bereikt, indien Kröller het
anders wil. Ik zeide een zwaar hoofd te hebben in de mogelijkheid de Vereenigde
om te praten, waarin Goudriaan en de Holland-Amerika lijn ons tot nu toe
tegenwerkten, anderzijds geen bezwaar er in te zien tegen de Holland-Zuid-Afrika
Lijn onder Kröller te gaan vechten. Veel liever doe ik het niet. Van de Roemer
(Kröller's scheepvaartman) is bij Treub geweest en had hem verzekerd dat de lijn
onder Wm. H. Müller's gestie eerder de Duitsche lijnen naar haar hand zou zetten
dan omgekeerd.
Zaterdag conferentie met Engelsche freetraders onder leiding van Sir Charles
Hobhouse. Men is in het Engelsche vrijhandelaarskamp blijkbaar zeer beducht voor
de gevolgen van de Imperial Conferences, waarvan men preferentieele rechten vreest,
ook op graan, vleesch boter enz. Kortenhorst, onze invloedrijke Roomsche
protectionist, die ook aanwezig was, zeide dat onze Regeering de invoerrechten tot
leer en wollen stoffen zou uitbreiden. Later zeide hij mij dat men overweegt het
invoerrecht van 5% op 8% te brengen. Dit wordt blijkbaar in den Nijverheidsraad
bekonkeld.
Krelage, uit Haarlem, zeide dat de Kamer van Koophandel aldaar van
Buitenlandsche Zaken een wenk had gekregen, niet in zake Rusland te adresseeren.
Onze Kamer, die dien wenk niet kreeg, adresseert dezer dagen wel ten gunste van
een handelsverdrag met Rusland, echter geheim, om Karnebeek tegenover de
bolsjewieken niet zwak te maken.1
Bruins, die ook aanwezig was, vertrouwde mij toe dat hij uitgenoodigd was Trip
op te volgen, doch dit wegens het lage salaris (ƒ 6800) afgewezen had. Wij hadden
het over Colijn en waren het erover eens, dat hij geen financier is. Bruins beweert
en ik geloof het, omdat het geheel strookt met uitlatingen van Colijn tegenover mij,
eenige jaren geleden te Londen gedaan, dat hij wel degelijk de originator van het
denkbeeld van een gedwongen conversie der staatsschuld is, dat in Augustus jl. de
koersen naar beneden zond. Mij

1

Vgl. Jaarversl. K.v.K. A'dam (1923), bijlage 20, brief van 23 oktober. De Kamer meende
dat de voordelen van een handelsovereenkomst zo langzamerhand de bezwaren (o.a. de
positie van de Ned. houders van staatsschuldbewijzen) overtroffen.
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hield hij indertijd voor, dat het middel om den rentelast te verminderen zou zijn een
groote gedwongen leening, eenige jaren renteloos en langzamerhand tot 5% gevende.
Dit in plaats van een heffing. Daar zijn raadsman, de Thesaurier-Generaal Van
Doorninck, ook al geen financie-man is, kunnen we nog pleizier van dit bewind
beleven.

24 October 1923.
Mevrouw Quack, weduwe van H.P.G., stierf eergisteren, 82 jaar oud. Het bedroeft
mij zeer haar te moeten missen. Zij was de beste vriendin van mijn moeder en wij
gingen dikwijls met haar een praatje over den ouden tijd en de tegenwoordige wereld
maken. Zij was een eenvoudige vriendelijke vrouw, gezegend met een groote dosis
gezond verstand, die haar man in hun bijna 50-jarig huwelijk tot grooten steun is
geweest. Tot het laatste toe had zij faculteiten ten volle ter beschikking. Nu heb ik
niemand meer uit het vorige geslacht die mij in mijn kinderjaren gekend heeft.
Ik geloof niet, dat ik vroeger over Quack zelf gesproken heb.1 Ook hem heb ik van
mijn prille jeugd af gekend. Hij en zijn vrouw zagen onze ouders veel, en ik herinner
mij dat ik als kleine jongen bij hen in hun woning aan de Bank (Quack was toen
secretaris der Nederlandsche Bank) koffiedronk en veel vermaak schepte in een
kanarie, die op tafel rondwipte. Later had ik veel aanraking met Quack, die jarenlang
president-commissaris der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij was.
Hij was een charmante en geestige causeur en wist zijn gezelschap van zijn
ontzaggelijke kennis van politieke economie en kunst te doen genieten. Hij was
echter steeds bang te kwetsen en te hinderen, durfde zijn werkelijke opinie alleen
achter den rug van hem wien het aanging uit te spreken, vleide en paaide steeds en
was zoodoende ‘double-faced’ (de term dien mijn vader, van hem sprekende, placht
te gebruiken). Daarbij had hij geen begrip van zaken, zoodat ik dikwijls moeilijke
oogenblikken met hem gehad heb. In dagen van werkstaking was hij nog meer nerveus
dan gewoonlijk, daar hij dan, hoewel in den grond zeer gehecht aan aardsche goederen,
te veel herinnerd werd aan zijn (salon) socialistische uitingen. Toch dorst hij zich
niet tegenover de directie, die dikwijls lang pal tegenover de eischen der arbeiders
moest staan, krach-

1

Dat is een vergissing. Uitvoerig over Quack op p. 49.
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tig uit te spreken. Hij was geen groot man, maar hij bezat wel den fijnbeschaafden
toon die langzamerhand uit toonaangevende kringen verdwenen is.

25 October 1923.
Er dreigt een conflict tusschen de Kamer van Koophandel en de Minister te ontstaan
(zie bijliggend ontwerp-schrijven aan Colijn).1 De bedillerige Heringa, chef van de
afdeeling Handel, die weinig van den handel begrijpt en zich verbeeldt er alles van
te weten, omdat hij, na zeeofficier geweest te zijn, een suikerfabriek op Java beheerd
heeft, is de feitelijke uitvoerder van de wet2, want Aalberse staat zoo geheel vreemd
tegenover het bedrijfsleven, dat hij grootendeels op des anderen compas zeilt.

28 October 1923.
De vlootwet is verworpen en daarmede het Ministerie demissionair.3 Den brief aan
Colijn verzond ik dus niet.4 Een onderhoud dat gisteren tusschen Aalberse eenerzijds,
Treub, Van Aalst, Van Oordt en mij anderzijds in zake de door de Vereenigde
verlangde wijziging van het contract tusschen den Staat en de Holland-Zuid-Afrika
Lijn zou plaats hebben, verviel daardoor evenzeer. We zijn dus opnieuw in het
onzekere ten aanzien van de vooruitzichten van het samengaan. Er rust geen zegen
op deze goede voornemens.
In de laatste vergadering der Vereenigde heb ik de meening der aanwezigen gepolst
ten aanzien van een overneming der Holland-Zuid-Afrika Lijn zonder wijziging van
het Regeeringscontract, waardoor naar mijn meening op grond van de betere
exploitatieresultaten, door de Holland-Zuid-Afrika Lijn in den laatsten tijd behaald
en den stap van Kröller, aanleiding bestaat. Allen waren er voor, behalve de
Holland-Amerika Lijn en Goudriaan, die bezwaren maakten (zie notulen der
Vereenigde). Vermoedelijk zijn de aangevoerde bedenkingen niet de werkelijke,
doch bestaat er bij hen, in elk geval bij de

1
2
3

4

Niet verzonden brief van Heldring aan Colijn (minister van financiën) 27 oktober 1923, in
Collectie-Heldring. Hier als bijlage.
Dat is de Wet op de Kamers van Koophandel 1920, Staatsblad no. 152.
Vgl. Oud, Jongste verleden, dl. II, p. 136. Op 26 oktober is de Vlootwet met 49 tegen 50
verworpen, waarop Ruys het ontslag van zijn kabinet aanbiedt. Vgl. in detail Verhagen,
Kabinetscrisis 1923.
Vgl. hier bijlage.
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Holland-Amerika Lijn, weinig lust om de bijstorting van 3% op haar aandeelen in
de Vereenigde te verrichten nu de zaken zo slecht gaan. (Van Hengel1, die het van
zijn broeder2 van de Amsterdamsche Bank heeft, beweert, dat de bankiers niet inzien
hoe die maatschappij verder gefinancierd moet worden. Wellicht is dit overdreven!)
Bij Goudriaan speelt het Rotterdamsche locaalpatriotisme zonder twijfel een groote
rol.
De politieke crisis is ernstig. De oplossing teekent zich niet af. Ik acht Colijn den
voornaamsten schuldige. Hij had zich niet tot het vooropdringen van de niet urgente
vlootwet mogen laten vinden. Wat er nu van de bezuiniging terecht moet komen, is,
vrees ik, niet veel, want met de vlootwetverwerping heeft de
anti-salarisver-minderingspartij voor het oogenblik den grootsten invloed. Als men
leest dat de Standaard nu een ministerie-Troelstra aangewezen acht3, komt de gedachte
op, of Colijn het risico van de vlootwet niet met opzet geloopen heeft, den chaos
voorziende die na de verwerping zou ontstaan. Nog eenige jaren van slecht financieel
beheer, en het verlangen naar een krachtig ingrijpen wordt dan onweerstaanbaar,
terwijl het nu modderen blijft.

31 October 1923.
Van Hengel ontmoette Kröller dezer dagen, die over de Holland-Zuid-Afrika Lijn
begon en zeide, dat hij geen aanbod gemaakt had maar over de overneming dacht,
evenwel kon bewijzen, dat de Duitschers er geheel buiten stonden. Hij vond de
combinatie van Zuid- en Oost-Afrika niet juist. Waarom heb ik niet gehoord.
Gisteren had ik na afloop van een vergadering bij de Nederlandsche Bank een
bespreking met Vissering, Tetrode, Patijn en Suermondt. Vissering wilde ons oordeel
over de wenschelijkheid van stappen der Bank in de richting van dreigen met niet
verder disconteeren van schatkistpromessen, nu een nieuw Kabinet geformeerd moet
worden en het gevaar van een ministerie dat het tot inflatie laat komen, groot

1
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J.F. van Hengel, de directeur van de ‘Nederland’.
Mr. Adrianus Johannes van Hengel.
Het oordeel van De Standaard is weerlegd door Oud, Jongste verleden, dl. II, p. 138, 139;
niet om Troelstra draaide het Vlootwetdebat; eerder om Van Schaik als leider der oppositionele
katholieke groep, die de doorslag gaf. Het advies van De Standaard lijkt veel op een poging
verwarring te stichten.
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is. Patijn waarschuwt zeer tegen publiek alarm, daar de tendens guldensbeleggingen
tegen dollars te verwisselen, al zoo sterk is, maar ten slotte waren we het er allen
over eens, dat Vissering Van Leeuwen1 diende te waarschuwen - die door de Koningin
geraadpleegd wordt - en de Bank een brief aan Colijn moest schrijven, nu hij nog
Minister is, waarin hem op de noodzakelijkheid van de beveiliging van den gulden
gewezen wordt. Dit om de Bank niet te verplichten het later te doen, wanneer het
nieuwe Ministerie er is en een dergelijke brief als een politieke stap zou beschouwd
kunnen worden. Daarnaast zou Bruins verzocht kunnen worden, de noodzakelijkheid
van een bezuinigingsministerie te bepleiten.
Ik vrees, dat we door den molen moeten. De drang der antibezuinigers is krachtig.
Het leed moet eerst aan den lijve gevoeld worden.

1 November 1923.
Ik bezocht gisteren Van Karnebeek om van hem als Minister afscheid te nemen. Hij
scheidt noode van zijn ambt (het zou mij zelfs niet verwonderen dat hij zich liet
vinden van een nieuw ministerie deel uit te maken2, ondanks het malle figuur dat hij
zou slaan nadat hij, zoomede de andere ministers, geheel onnoodig verklaard heeft
persoonlijk de verantwoordelijkheid van het regeeren zonder de vlootwet niet te
willen aanvaarden). Vooral de nog steeds latente Belgische kwestie laat hij ongaarne
als erfstuk achter. Alleen hij en Struycken3, die thans overleden is, kenden daarvan
alle dessous. Wanneer het oogenblik voor hen gunstig is, komen de Belgen er zeker
op terug, waarbij in het geheel niet op de Vlamingen te rekenen valt. Zij hebben
althans ten aanzien van de Schelde dezelfde wenschen als de Walen en zijn volgens
Karnebeek in den grond, politiek gesproken, anti-Nederlandsch (dat de Walen ons
vijandig zijn, heb ik zelf herhaaldelijk geconstateerd). Het Limburgsche vraagstuk
treedt weer in een ernstig stadium wanneer het afscheidingsproces van het Rijnland
voortgang maakt. Dan wordt Limburg een enclave, hinderlijk voor de Belgen.
Intusschen meent Karnebeek dat, nu hij toch hetgeen in de Roer en het Rijnland
geschiedt, niet kan stuiten, het beste doet er voor te
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De vice-voorzitter van de Raad van State.
Van Karnebeek zou tot 1.4.1927 minister van buitenlandse zaken blijven.
Prof. mr. A.A.H. Struycken (1873-1923). En in verband met de Ned.-Belgische kwestie:
Colenbrander, Ned. en België, p. 10, 11.
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zorgen dat Nederland in de regie der spoorwegen in dat gebied een zekere
medezeggingschap erlangt, daar anders de Nederlandsche havens ten voordeele van
Antwerpen uitgeschakeld worden (het gevaar daarvan is inderdaad zeer groot).
Gelukkig is volgens Karnebeek onze verstandhouding tot Frankrijk thans zeer goed.
Op Engeland, dat dezelfde belangen in Duitschland bezit, rekent hij niet, daar het
onmachtig is de uiterste consequentie te trekken: een conflict met Frankrijk. De
algemeene opinie in Engeland wil geen nieuwen oorlog en verhindert daarom elke
regeering met kracht tegen Frankrijk op te treden. Karnebeek haalde het
terugkrabbelen van Engeland na Lloyd George's dreigement tegen Turkije als
voorbeeld aan en sprak eenigszins schamper over Robert Cecil en zulke menschen,
die daarbij Lloyd George dwars gezeten hadden. (Hieruit bleek de ware Jacob, de
cynicus tegenover de ideëele wenschen in de internationale politiek. Ik ben trouwens
van meening, dat Lloyd George's Levantpolitiek van den beginne af verkeerd is
geweest.) Zeer bedenkelijk achtte Karnebeek het feit, dat Frankrijks machtspositie
in Europa op eenige honderdduizenden negers en kleurlingen steunt. Nopens Rusland,
waaromtrent de Kamer van Koophandel onlangs geadresseerd heeft1, blijft hij op
zijn sceptisch standpunt staan. Hij gelooft, dat Rusland naar beneden gaat en vreest
voor conflicten met de Sovjets wanneer ze eenmaal in officieele aanraking met ons
zijn. Ik heb mijn tegenovergestelde meening omtrent de wenschelijkheid van een
handelsverdrag opnieuw verdedigd, doch drong niet aan, daar hij in de
omstandigheden er toch niets meer aan kan doen. Alles te zamen genomen, spijt het
mij dat deze man weggaat. Hij heeft lijn in zich en ik zie geen ander die hem goed
vervangen kan. Men spreekt van Van Lynden van Sandenburg2, dien ik niet ken.
Daarna een poos met Snouck zitten praten.

8 November 1923.
Maandag (5) kwam Paul Nijgh bij mij om mij verslag te doen van een onderhoud
dat hij eenige dagen eerder met Van Aalst over de Hollandsche Stoomboot
Maatschappij gehad had. De Hollandsche Stoomboot Maatschappij leeft sedert lang
in veete met Van Ommeren, in welke firma Nijgh tegenwoordig de leidende man
schijnt

1
2

Vgl. hier p. 502.
Mr. dr. F.A.C. graaf van Lynden van Sandenburg, op dat moment commissaris der koningin
in Utrecht.
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te zijn, nu Van Ommeren zich meer en meer terugtrekt. De veete is ontstaan door
het optreden der Hollandsche Stoomboot Maatschappij in de vaart op Liverpool,
waarin Van Ommeren een Engelsche lijn vertegenwoordigde. Toen de Hollandsche
Stoomboot Maatschappij het met die lijn eens werd, schakelde men Van Ommeren
uit, hetgeen deze de Hollandsche Stoomboot Maatschappij nooit vergaf. Daarna werd
de Hollandsche Stoomboot Maatschappij in de Londen-vaart in een langdurigen
strijd gewikkeld met de Maatschappij ‘Noordzee’1, waarvan Donker de ziel was.
Onlangs heeft de ‘Noordzee’ zich teruggetrokken, waarop de Hollandsche Stoomboot
Maatschappij, die zich in een treurigen financieelen toestand bevindt, juichte in het
vooruitzicht nu betere tijden tegemoet te gaan. Maar ziet, daar kondigde Van
Ommeren een eigen lijn van Amsterdam op Londen aan en dreigde opnieuw roet in
het eten te gooien. Van Aalst, commissaris bij en geldschieter van (eigenlijk de
N.H.M.) de Hollandsche Stoomboot Maatschappij, heeft buiten de directie om
aanraking met Nijgh gekregen en tracht hem tot den terugtocht te bewegen. Bij die
gelegenheid heeft Nijgh het gesprek ook op de Holland-Zuid-Afrika Lijn gebracht
en Van Aalst de oorzaak gevraagd van de langdurige vertraging in de afdoening der
zaak door de Regeering. Van Aalst gaf, behalve de gebruikelijke langzaamheid van
het Departement, de volgende redenen op: 1e het feit, dat hij tegelijkertijd bezig was
te pogen een subsidie voor den Koninklijken Hollandschen Lloyd los te krijgen en
dit hem verhinderde persoonlijken aandrang bij Aalberse ten behoeve der fusie
tusschen Holland-Zuid-Afrika Lijn en Vereenigde uit te oefenen; 2e tegenwerking
van Heyning (directeur Holland-Zuid-Afrika Lijn); 3e tegenwerking van de
Rotterdamsche Bank, die, crediteur zijnde bij Furness Scheepsagentuur, welke zaak
slecht moet gaan, er belang bij heeft dat deze onderneming het agentschap van de
Holland-Zuid-Afrika Lijn behoudt en niet aan Van Ommeren kwijt raakt, die het
waarschijnlijk na de fusie zou bekomen. Voorts had Nijgh begrepen, dat de
Londensche agentuur van de Holland-Zuid-Afrika Lijn, door toedoen van Kröller,
die ook bij de Hollandsche Stoomboot Maatschappij belang heeft, op de British &
Amsterdam Maritime Agency, een vestiging der Hollandsche Stoomboot Maatschappij
onder Engel-

1

Stoomvaart-Maatschappij ‘Noordzee’ te A'dam, in 1916 opgericht door Gebr. Scheuer. Vgl.
De Boer, A'damsche Stoomvaart, dl. II, tweede stuk, p. 394.
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schen naam, is overgegaan. (Wij beschouwden dit als een min of meer
onvriendschappelijke daad van de Holland-Zuid-Afrika Lijn, aan wie wij medegedeeld
hadden, dat wij een verandering van de Londensche agentuur na de totstandkoming
der fusie beoogden, maar natuurlijk om haar bij onze eigen agenten, Van Ommeren,
onder te brengen.) Nijgh verklaart nu, dat, hoewel hij belang had bij het totstandkomen
der fusie, hij wellicht zijn stem niet daarvoor zou kunnen uitbrengen, indien door de
Holland-Zuid-Afrika Lijn bedongen zou worden, dat de Londensche agentuur bij de
British & Amsterdam Maritime Agency bleef. Hij kon mij geen garantie vragen, zoo
zei hij, maar hij meende mij op de hoogte te moeten brengen. Ik antwoordde, dat ik
begrijpelijkerwijs geen garantie kon geven, doch dat, zoover ik de zaak kon overzien,
het belang der Vereenigde de vertegenwoordiging der Holland-Zuid-Afrika Lijn door
Van Ommeren zou meebrengen. Echter verwachtte ik van hem, dat hij als
aandeelhouder in de ‘Vereenigde’ (de Stoomvaart Maatschappij ‘De Maas’ bezit 10
millioen erin) zijn stem niet naar eigen belang, doch naar het belang der ‘Vereenigde’
zou laten bepalen. Met eenige frases verzekerde hij, dat hij zulks altijd deed, maar
de beschouwing van zijn nevenbelangen meende hij toch ook naar voren te mogen
brengen. Hij zeide verder voornemens te zijn, de Rotterdamsche Bank te verstaan te
geven dat hij zijn rekening naar de Nederlandsche Handel-Maatschappij zou
overbrengen, indien zij niet cordiaal ten gunste van de fusie meewerkte. Wat Kröller's
houding ten aanzien van de Holland-Zuid-Afrika Lijn betrof, hij hoorde dat deze
thans met nadruk ontkent, een aanbod in zake die lijn gedaan te hebben en hij zou
er nooit 5 millioen voor betalen, een bedrag dat men hem als voorgenomen koopsom
toegeschreven had. (Kröller heeft gelijk: een aanbod heeft hij niet gedaan, hij heeft
alleen een voet in de deur gezet.) Nijgh had wel den indruk, dat Van Aalst oprecht
de fusie begeert.
Met betrekking tot den politieken toestand bewonderde Nijgh het spel van Nolens,
die Colijn prachtig in den val heeft laten loopen. (Dit is de uitlegging die men in Den
Haag aan de houding der Roomschen geeft, een zeer aannemelijke, moet ik zeggen.)
Hij had hem er mee gefeliciteerd. Dit vond ik kras, want al was het spel fijn, het was
door en door valsch. Aan Nijgh worden ministerieele ambities toegeschreven, doch
voorloopig zegt hij het op Posthuma te houden, die wel in een rechtsch ministerie
wil zitten om de sociale wetgeving in zijn welbekende richting te sturen. Dat willen
de Roomschen echter zeker niet.
Intusschen hoor ik niets van een aanstaande oplossing der crisis.
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13 November 1923.
Gisteren kwam Nijgh mij opnieuw bezoeken, nadat hij mij per telefoon gezegd had
alarmeerende berichten ontvangen te hebben. Zij bestonden hierin: Nijgh had
Posthuma (den oud-minister) gesproken, die met Heringa, den chef der afdeeling
Handel, zeer bevriend is. Deze laatste had hem te kennen gegeven, dat de kans dat
de Vereenigde de Holland-Zuid-Afrika Lijn onder haar macht zou krijgen klein was,
omdat zij voorwaarden stelde die de Minister onmogelijk kon aanvaarden, terwijl
nu Kröller aangeboden had zich voor 3 millioen in de zaak te interesseeren zonder
voorwaarden te stellen. Deze verdraaide voorstelling, welke, indien ze niet door
misverstand is ontstaan, een eigenaardigen kijk op Heringa's wensch tot medewerking
geeft, gaf Nijgh aanleiding mij te vragen of het niet zaak was nu onzen eigen weg te
gaan, hetgeen de afbreking der onderhandelingen en het aanloopen der Kaaphavens
door de Vereenigde zou beteekenen. Ik antwoordde hem, dat dit overijld zou zijn en
dat, hoe verdrietig het wachten ook is, we in elk geval geduld moeten hebben totdat
we weten welk ministerie we krijgen en hoe dit over de zaak denkt. Gevaar van
Kröller's kant dreigt eerst wanneer hij een gunstiger aanbod dan wij aan de bankiers
der Holland-Zuid-Afrika Lijn maakt, waartoe bij hem niet de neiging schijnt te
bestaan. Dat Van Aalst voetstoots met Kröller in zee zou gaan, lijkt mij in hooge
mate onwaarschijnlijk. Het zou het derde zaakje zijn waarin Kröller als dokter
optreedt, nadat Van Aalst den boel in den modder had laten loopen (Koninklijke
Hollandsche Lloyd en Hollandsche Stoomboot Maatschappij zijn de andere gevallen).
Nijgh scheen daarna geneigd de overneming van de Holland-Zuid-Afrika Lijn door
de Vereenigde zonder wijziging van het regeeringscontract te bepleiten. Hiertegen
bestaat het bezwaar der ƒ 50.000 maximum boete per reis die de Holland-Zuid-Afrika
Lijn van 1925 af minder dan 24 per reis langs de voorgeschreven route uitvoert. Ik
vrees, dat we dat risico niet kunnen aanvaarden. Men hangt te zeer van de inzichten
van een regeeringscommissaris en het departement af. Nijgh scheen het gevaar niet
groot te achten en had van Brautigam de verzekering, dat de Tweede Kamer er niet
op zou letten.
Eenige uren vóór Nijgh's bezoek had ik Heringa bij mij gehad, wien ik bij het
afscheid naar de Holland-Zuid-Afrika Lijn gevraagd had. Hij beweerde eerst, het
antwoord van de Vereenigde op den brief van 7 Augustus niet gezien te hebben, doch
nadat bleek dat hij zich vergiste, zei hij dat in de zaak thans niets gedaan kon worden.
Hij er-
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kende, dat Kröller geen aanbod gedaan had. Dit klopte niet met Nijgh's mededeeling
omtrent de uitlating van Posthuma. Ik beloofde Nijgh copieën van de brieven tusschen
de Regeering en de Vereenigde (via Van Aalst) over de voorgestelde overeenkomst
tusschen de beide maatschappijen gewisseld. Hij kan daarmede Posthuma, die wellicht
minister wordt (de Roomschen accepteeren volgens Nijgh zijn - Posthuma's - schema
van sociale verzekering), inlichten.
Heringa kwam naar aanleiding van mijn brief (copie hierbij)1 van 6 dezer. Het
conflict tusschen de Kamer en de Minister loopt dood op zijn aftreden, daar hij de
afdoening der salaris-zaak aan zijn opvolger overlaat, die wel zoo wijs zal zijn niet
dadelijk ruzie met de Kamers van Koophandel te zoeken. Wat de door mij
gecritiseerde uitwerking van het slechte kiesstelsel betreft, hij waarschuwde mij tegen
aandrang tot wetswijziging, daar de Roomsche vakorganisaties niets liever verlangen
teneinde van de Kamers van Koophandel hun organen te maken, waarin ze door de
Christelijken en ook door de neutrale middenstanders gesteund worden. Ik antwoordde
hem, dat de tegenwoordige wet niet de minste waarborg oplevert dat althans in de
groote koopsteden de groothandel in zijn verschillende geledingen vertegenwoordigd
wordt en dat ook zonder wetswijziging de Kamers met elke nieuwe verkiezing in
representatieve waarde zullen kunnen verliezen.2 Ik wist toen nog niet, dat onder
leiding van den weinig

1

2

Brief van Heldring aan Heringa, chef handel en nijverheid, dep. van arbeid, handel en
nijverheid, 6 november 1923, in Collectie-Heldring. De ministeriële mededeling omtrent de
salarisvermindering van het personeel der Kamer van Koophandel heeft bij de Amsterdamse
Kamer grote verwondering en ontstemming gewekt. Haar autonomie zou op ontoelaatbare
wijze worden aangetast, indien de minister van zijn recht gebruik maakte aan de begroting
der Kamer zijn goedkeuring te onthouden, mocht daarin de gewenste salarisvermindering
niet vervat zijn. ‘.... En ik meen U niet te mogen verbergen, dat het Bureau der Kamer meent,
de uitvoering van den maatregel, indien hij gehandhaafd zoude worden, aan anderen te moeten
overlaten’.
De nieuwe Wet op de Kamers van Koophandel (1920) bracht een kiesstelsel, gebaseerd op
het beginsel der evenredigheid. Dit leidde echter niet tot een evenredige verdeling van de
zetels over de verschillende bedrijfstakken, daar de economische betekenis van de branche
voor het ressort der Kamer zich niet liet afmeten aan het aantal der betrokken kiezers, en
zeker niet aan het aantal ter stembus gekomen kiezers. Vgl. Greup, Gedenkboek K.v.K.
A'dam, dl. II, p. 22 vlg. In de Rotterdamse Kamer van Koophandel zaten op een gegeven
moment vijf bakkers tegelijk. Mededeling van mr. W.F. Lichtenauer te Rotterdam.
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geachten en mij totaal onbekenden heer Weiss eveneens volkomen onbekende
personen in de plaats van de thans door periodieke aftreding openvallende plaatsen
gecandideerd worden (Reggie van Eeghen is de eenige uitzondering op die
onbekendheid, maar vermoedelijk is hij er in zijn domheid ingeloopen). Ik zei Heringa
dat, wanneer de wet niet gewijzigd werd zóó dat de groote handelssteden de hun
toekomende samenstelling der Kamers kregen, de groothandel tot oprichting van
onafhankelijke lichamen zou komen. Heringa zei daarop, liever nog een jaar of zoo
te willen wachten, dan zou er wel een einde aan die sectedrijving gekomen zijn! Ik
hoop het, maar zie het niet. Rome geeft niet zoo gauw zijn macht uit handen. Het is
een groot gevaar in den lande.

25 November 1923.
Onlangs klampte ik Kröller over zijn verhouding tot de Holland-Zuid-Afrika
Lijn-kwestie aan. Hij antwoordde: ik heb geen aanbod gedaan, waarop ik zeide, dat
hij dan toch een financieele belangstelling in de Holland-Zuid-Afrika Lijn tegenover
het Departement en Treub aan den dag had gelegd, die de afdoening van de
voorloopige overeenkomst tusschen de Vereenigde en de bankiers ten zeerste
vertraagd had. Kröller erkende de belangstelling, maar zei niet te weten, dat hij
daardoor vertraging veroorzaakt had. Hij had wel aan het Departement te kennen
gegeven, dat hij de fusie der twee ondernemingen niet goed vond. Ik eindigde met
te zeggen, dat ik nu van het gezeur genoeg had en weldra mijn tegenstand (in de
Vereenigde) tegen een openlijken strijd tusschen Vereenigde en Holland-Zuid-Afrika
Lijn moest opgeven. Dit gesprek had vóór den aanvang van den maaltijd, aan Booth,
den President der Internationale Kamer van Koophandel, plaats. Na den eten kwam
Kröller naar mij toe en sprak zijn verlangen naar een rustig onderhoud over deze
zaak uit. ‘Wij zijn aan elkaar verschuldigd te weten hoe wij tegenover elkaar staan’,
zei hij. Wij spraken af dat dit onderhoud den 30sten dezer zal plaats hebben.
Bij dezelfde gelegenheid vertelde Snouck mij, dat Benoit1 zeer ontstemd was over
Karnebeek's voorgewende onwetendheid omtrent het vertrek van den kroonprins op
het oogenblik toen de geallieerde gezanten hem hun nota aanboden. De andere
gezanten trokken zich

1

De Franse gezant te Den Haag.
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van de zaak weinig aan, daar hun regeeringen den stap van geen beteekenis hadden
gevonden. Ik haal dit aan als een staaltje van Karnebeek's angstig en weinig oprecht
karakter. Snouck zou Beelaerts nog zoo'n slechten opvolger niet vinden. Heden blijkt
uit de pers, dat deze door de Koningin is uitgenoodigd een zakenkabinet te formeeren.
Men noemt hem knap, maar of hij de kennis bezit, om in deze moeilijke economische
en financieele tijden het hoofd der regeering te zijn, betwijfel ik. In de vergaderingen
van den Raad van Bijstand, welke hij vaak bijwoonde, heb ik hem nooit hooren
spreken.
Misschien is de verrassende keus der Koningin een uitvloeisel van een raad van
Van Lynden van Sandenburg, die, zooals Van Hasselt, wiens vrouw met de Van
Lyndens verwant is, mij gisteren wist te vertellen, door haar als raadsman en later
als Vice-president van de Raad van State gewenscht wordt, in verband waarmede
zij voor hem het huis van het Amerikaansche Gezantschap op den Kneuterdijk
gehuurd zou hebben. Zij1 moet zich tegenwoordig zeer geïsoleerd gevoelen, zeker
voor een goed deel het gevolg van haar slecht humeur, dat vele flinke menschen uit
haar omgeving houdt. Ik begrijp, dat de ijdeltuit en druktemaker die Van Leeuwen
is, niet de positie bij haar inneemt welke den Vice-president van de Raad van State
toekomt.

29 November 1923.
Maandag overleed Joost van Vollenhoven plotseling aan een hartkwaal, slechts 57
jaar oud. Het is een vreeselijke slag voor zijn lieve vrouw2, die zeer aan hem hing.
Hij was een goed echtgenoot en huisvader, voorts arbeidzaam en slim. In mijn
aanraking met hem bij de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij en later te Parijs
(1919)3 heb ik hem als een zeer ijdelen man leeren kennen, die ten koste van alles
met de eer wilde strijken. Hij was in dat opzicht kinderlijk. Bij de Nederlandsche
Bank werkte hij hard en oefende hij grooten invloed op Vissering uit.4 Hij was
tegenover commissarissen allesbehalve oprecht in de zaak van Marx & Co's Bank,
die aan de Nederlandsche Bank vele millioenen zal kosten, hetgeen hij òf van tevoren
moet hebben geweten, terwijl hij voorgaf dat er,

1
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4

De Koningin.
Maria Louisa van Vollenhoven-Rochussen (geb. 1878).
Vgl. p. 287 e.v.
Vgl. Vissering, Joost van Vollenhoven.
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zooal eenig verlies, een gering verlies op geleden zou worden, òf niet geweten en
dan is hij veel onvoorzichtiger en dommer geweest dan waarvoor ik hem aanzie.

30 November 1923.
Indien waar is hetgeen Van Oordt, die de geallieerde gezanten nog al eens ziet en
het van hen heeft, mij over het gedrag van Van Karnebeek bij de overhandiging der
nota over den kroonprins1 vertelde, dan heeft hij zich voorloopig als Minister
onmogelijk gemaakt. Hij begon met tegen den Belg (De Ligne), die het laatst van
de 5 binnenkwam, te zeggen: ‘Vous aussi?’, alsof hij er niet bijhoorde. Deze boos.
Na de overhandiging der nota zou de Franschman2 hem gezegd hebben: ‘Zie zoo, nu
hebben we ons van onze taak gekweten, vertel ons nu eens wat U van zijn
voorgenomen vertrek weet.’ ‘Niets’, antwoordde Karnebeek, ‘Wilt U zich dan eens
inlichten laten?’ Karnebeek telefoneerde daarop met Ruys en zei dat ook zijn
ambtgenoot niets omtrent een vertrek van den prins bekend was. De gezanten verlieten
hem daarop, doch Karnebeek hield den Engelschman apart3 achter en vroeg hem op
verstoorden toon hoe de Britsche regeering er bij kwam, zich bij dezen stap aan te
sluiten. De Engelschman was zeer gebelgd over deze vraag, de andere gezanten over
het feit, dat Karnebeek hen had laten gaan; een en ander met het resultaat, dat ze een
oogenblik later allen te zamen onder elkaar aan het Fransche gezantschap over onzen
diplomaat zaten uit te pakken en over vertrek uit Den Haag dachten. Ze wilden
instructies aan hun regeeringen vragen, doch schijnen het niet gedaan te hebben. Het
mooiste is, dat eenige oogenblikken later een van hun secretarissen aan den Belgischen
gezant vertelde, dat Snouck hem het vertrek van den kroonprins gemeld had. Deze
geheimzinnigheid ten top gedreven, is Karnebeek all over. Hij boezemt daardoor in
de eerste plaats niet voldoende vertrouwen in en geeft aanstoot. Het schijnt, dat een
der gezanten den vorigen dag aan Kan (Secretaris-Generaal Binnenlandsche Zaken),
die met het toezicht op den kroonprins belast was, eveneens gevraagd had of hij iets
van zijn hem toegeschreven voornemen tot vertrek wist. Kan

1
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De nota werd niet teruggevonden, mogelijk is zij in 1940 vernietigd. Mededeling van het
ministerie van buitenlandse zaken te Den Haag.
Ch. Benoist.
Sir Charles Marling.
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zou toen categorisch ontkend hebben. Welk een domme angstigheid!
Koning (directeur Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’), een impulsief en eerlijk,
maar weinig zakelijk of politiek man, kwam mij dezer dagen vertellen, dat hij Heringa,
die een tijdgenoot uit de marine is, opgezocht had om hem de meening der Vereenigde
over te brengen dat hij de oorzaak der vertraging van de Holland-Zuid-Afrika
Lijn-aangelegenheid is en dus dubbel spel speelde. Ik weet niet of deze uitdrukking
in onzen eigen kring in vertrouwelijk gesprek gebruikt is, ik herinner het me niet,
maar in elk geval vond ik den stap van Koning meer pleitend voor zijn hekel aan
dubbel spel dan verstandig. Heringa had hem te kennen gegeven, dat hij niet begreep
hoe men aan zoo'n veronderstelling kwam, en Koning schijnt hem daarover niet te
hebben kunnen inlichten. Wie anders dan Heringa heeft de afdoening van Maart tot
Augustus laten liggen en is toen met een paar onnoozele vragen aangekomen? Ook
heeft hij Posthuma verkeerd ingelicht (deze heeft intusschen aan Nijgh gezegd, dat
hij geen bezwaar in de afdoening der zaak zou zien, indien hij Minister werd).
Mijn indruk nopens Heringa's houding (door Kröller beïnvloed) werd door een
tafelgesprek bevestigd dat ik gisterenavond met Aalberse, die aan het diner voor de
Chineesche missie naast mij zat, voerde. Ik roerde het onderwerp aan, en toen ik hem
zeide dat we in vredesnaam nu maar moesten wachten totdat zijn opvolger in functie
zou zijn, antwoordde hij dat hij de zaak nog wel wilde afdoen, als tenminste de Kamer
er niet in gekend behoefde te worden, wat hij niet wist. Hij was dus niet op de hoogte.
Ik zeide hem, dat de raadpleging van de Kamer naar mijn meening niet noodig was
indien het Regeeringscontract zeer soepel uitgelegd werd, doch dat de totstandkoming
van de samenwerking der beide ondernemingen van het meeste belang was. Hij
beloofde het punt alsnog te onderzoeken. Heden heb ik het hem nog eens per brief
gerappeleerd.1
Mij is intusschen ook duidelijk geworden - Aalberse bevestigde dit eveneens - dat
de nieuwe subsidie aan den Hollandsche Lloyd de zaak opgehouden heeft. Van Aalst
is daarover maanden doende geweest. Door De Geer is zij geketst, doch met Colijn
was zij er, althans bij het Ministerie, doorgekomen (de Gemeente Amsterdam steunt
ook). Van Aalst heeft onder die omstandigheden geen enkelen

1

De brief werd niet teruggevonden.
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stap gedaan om onze zaak te verhaasten. Intusschen ben ik niet van plan mij nog veel
langer tegen het varen op de Kaaphavens door onze lijn te verzetten. Wij wachten
een nieuwen Minister af, en als die geen oplossing brengt, dan is mijn geduld uitgeput.

6 December 1923.
Gisteren na afloop van een vergadering van de Bank van de Middellandsche Zee
bespraken Kröller en ik de Holland-Zuid-Afrika Lijnkwestie. Hij had, gevraagd
zijnde, aan de Regeering kennis gegeven van zijn belangstelling voor de zaak, omdat
hij meende die op pooten te kunnen zetten, evenals hij met de ‘Zeeland’1 gedaan had
en met de Hollandsche Stoomboot bezig is te doen. Dat hij, zooals Treub gezegd
had, voor Duitsche belangen opkwam, was onwaar. Integendeel hij had dadelijk de
Hollandsche Stoomboot over een deelneming harerzijds gesproken. Hij vroeg mij
of ik dan wilde, dat hij zich terugtrok. Ik antwoordde: ‘Ja’, waarop hij zeide daartoe
eigenlijk geen aanleiding te zien, maar het te zullen overleggen. Hij moest thans naar
Stockholm, maar hoopte mij na zijn terugkomst weer te spreken. Ik herhaalde wat
ik hem bij de vorige gelegenheid gezegd had, nl. dat naar mijn meening de Vereenigde
lankmoedig genoeg geweest was en zij op de Kaaphavens moest gaan varen, wanneer
de nieuwe Minister, op wien zij alsnog wachtte, bleek de overeenkomst ook niet te
willen afdoen.2 Ik vroeg Kröller ook nog, waarom hij de combinatie Zuid- en
Oost-Afrika niet raadzaam achtte. Hij beweerde te gelooven dat Zuid-Afrika meer
toekomst dan Oost-Afrika had, en voegde eraan toe dat de belangen van zijn eigen
firma in Zuid-Afrika, die groote hoeveelheden maïs, wattle bark en wol verscheept,
voor hem mede een reden waren om een stoomvaartlijn op dat land varende, onder
zijn directie te hebben.

1
2

De Stoomvaart Maatschappij ‘Zeeland’, waarin de staat in 1921 had deelgenomen (wet van
5 maart 1921, Staatsblad 1921, no. 170). Vgl. W.P. voor het bedrijfsleven, I, p. 62.
In een brief aan Van Aalst, 10 december 1923, in Collectie-Heldring, zou Heldring uiting
geven aan zijn ongerustheid dat van de regering geen vlugge en gunstige afdoening van de
H.Z.A.L.-zaak te verwachten is. Uit gesprekken met Aalberse en Kröller heeft hij sterk de
indruk gekregen dat de V.N.S. aan de praat wordt gehouden en andere belangen (de Kon.
Holl. Lloyd) voorgaan. Heldring heeft tot dusver een actie van de Vereenigde t.o.v. de
Kaaphavens tegen kunnen houden, maar hij acht dit na de ondervonden behandeling en de
geleden verliezen, waarop de politiek van tegemoetkoming is komen te staan, niet langer
verantwoord.
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trein Brussel-Parijs, 13 December 1923.
Op reis, teneinde eenige indrukken van de opinie van zakenmannen in België,
Frankrijk en Engeland over den economischen toestand op te doen.
Te Antwerpen bezocht ik in de eerste plaats onzen agent Van den Broeck1, een
Belg waarin geen bedrog is, zeer gezien ter plaatse, behoort tot de Katholieke partij.
Hij vond den toestand in België goed, geen werkloosheid, alles werkt hard, de export
neemt sterk toe, de Antwerpsche haven telt 227 ladende en lossende schepen, het
aantal opliggende schepen is sterk verminderd. Waarom blijft de franc dan dalen en
is onder den Fransche? Omdat het budget nog verre van schitterend is en er nog
weinig rendement uit de Belgische beleggingen in het buitenland komt. De Heer Van
den Broeck bleek mij later niet goed op de hoogte van den financieelen toestand te
zijn; er is niet 5 milliard te kort, maar ongeveer 1½ voor buitengewone uitgaven.
Daarna werd ik door Bunge & Co. ontvangen, bij wie Jo den Tex2 (C.J.d.T.B.) mij
geïntroduceerd had. De heeren waren charmant. Successievelijk sprak ik de heeren
Brown (een Amerikaan, die 8 jaar in België woont), een Belg, wiens naam ik niet
verstaan heb, en Friling, die, in afwezigheid van den Heer Bunge, de voornaamste
man schijnt te zijn. Ook deze heeren waren optimist, maar vonden hun zaken vrij
kalm. De heer Brown geloofde, dat Theunis en zijn menschen niet meer op Duitsche
betalingen rekenen en de staatsfinanciën zonder die waarschijnlijk denkbeeldige bron
in orde trachten te krijgen. De industrie heeft volop werk. Een rijzing van den franc
zou een calamiteit zijn. ‘Is de activiteit van het Belgische zakenleven niet ietwat
ongezond?’ vroeg ik. Friling meende van niet, want zelfs als er stabilisatie van koersen
kwam, zou het leven in België toch goedkooper dan elders blijven en zijn
concurrentiemogelijkheid vergrooten. Men meende, dat de buitenlandsche beleggingen
van België voor het oogenblik niet veel baten afwerpen en uit de Congo komt zeer
weinig, ten gevolge van de lage prijzen, die o.a. den rubberuitvoer geheel hebben
doen ophouden.
De Heer Friling bracht mij in kennis met den Heer Strauss, den bekenden
vrijhandelaar en vriend van Yves Guyot.3 Hij is 79 jaar,

1
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Gustave E. van den Broeck, Antwerpen; details ontbreken.
Mr. C.J. den Tex Bondt.
De Franse economist en politicus, fervent vrijhandelaar.
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maar men zou hem zeker 10 jaar minder geven. Ik reisde met hem naar Brussel. Het
was een genot weer eens met een ouderwetschen helder denkenden economist te
spreken. Hij bleek de zaken anders in te zien dan de vorige sprekers en kon geen
prosperiteit constateeren. Er wordt in de industrie algemeen gewerkt, maar niet op
volle productiviteitsbasis, daar men, wegens de onzekere koersen, geen voorraden
inslaat. De 8-urige werkdag wordt streng toegepast, hetgeen de productiviteit niet
ten goede komt. Dat de Belgische franc lager staat dan de Fransche is ten deele toe
te schrijven aan Belgischen kapitaalexport, waarvan de rente in het buitenland gelaten
wordt, voorts aan het feit, dat Frankrijk, in tegenstelling met België, een landbouwstaat
is en de landbouwer zijn winst in het land houdt, hetzij in grond, hetzij in papiergeld
of staatsschuld belegt en verder aan het mindere crediet dat men ten allen tijde aan
België dan aan Frankrijk heeft toegekend. Wat de buitenlandsche saldi van België
betreft, het zijn voornamelijk dollars, die gekocht zijn. Nopens het staatsbudget is
de Heer Strauss minder hoopvol; hij ziet niet, dat de 12 milliard vlottende schuld die
België ten gevolge van zijn reconstructie uitgegeven heeft, van Duitschland spoedig
zullen binnenkomen. De oude heer verwacht nog minstens 10 jaar financieele zorgen.
Hij is als vrijhandelaar tegen het Fransch-Belgische douanetariefontwerp en de
economische conventie tusschen beide landen. Hij denkt, dat de laatste verworpen
zal worden, doch vreest, dat het eerste, dat niet beschermend heet te zijn, doch wel
is, er door komt. Hij is goed bekend met Engelsche liberale staatslieden, o.a. Grey,
Asquith. Aan Lloyd George en Churchill heeft hij reeds vóór den oorlog te groote
persoonlijke eerzucht toegeschreven om hen wenschelijke regeerders te doen schijnen.
Hij verwacht een coalitie van conservatieven en liberalen, misschien onder Grey. De
hoop zal wel de moeder van den wensch zijn. Grey is volgens hem eerlijk en
doorzettend, al geeft hij toe, dat hij niet veel initiatief bezit. Asquith laat zich
gemakkelijk beïnvloeden. Strauss kent te Amsterdam S.P. van Eeghen en Vissering,
terwijl de vrouw van Dr. Koetser een nichtje van hem is, waaruit ik afleid, dat hij
een jood is, hetgeen men hem niet zou aanzien. Een sympathiek man.
Te Brussel ging ik naar de Société Générale, waar ik voor den directeur Callens
een brief van Piet van Tienhoven en voor den directeur-generaal Jadot een van Van
Walree had. De laatste zat in vergadering en was dus niet bereikbaar. Ook de heer
Callens behoorde tot degenen die den toestand in België gezond vinden. De
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industrie heeft zich ongelooflijk snel hersteld van de schade door de Duitschers
aangericht; voor de reconstructie-uitgaven heeft men nieuwe fabrieken, nieuwe
steden. De lage stand van den franc is ook volgens hem aan kapitaalvlucht toe te
schrijven, waar tegenover staat, dat de Congo fantastisch exporteert, wat in lijnrechte
tegenspraak met Friling is. De laatste had weliswaar voornamelijk den export langs
de Congomonding op het oog. De Heer Callens had het o.a. over diamanten. Het
voornaamste product, naast palmolie enz., dat ik ken, is koper uit Katanga, dat via
Beira uitgevoerd wordt. De producent is de Union Minière, een Belgische
onderneming, waarvan het dividend deels in België, deels in Engeland terecht komt.
De Heer Callens is een drukke prater en kwam ook over de schadevergoedingskwestie
te spreken. Hij scheen daarin niet veel licht te zien, maar juichte het zeer toe, dat
Amerika zich in de commissie tot onderzoek van het Duitsche prestatievermogen
zal laten vertegenwoordigen. Ik zeide hem, dat het moeilijk zou zijn het gevluchte
Duitsche kapitaal te doen terugkeeren zoolang er geen zekerheid omtrent de hoogte
van het schadevergoedingsbedrag bestaat en dat het de groote fout van het verdrag
van Versailles geweest is, dat het bij de Duitschers het belang om te betalen wegnam.
Men noemde eerst geen cijfer, daarna een onvervulbaar bedrag en liet den Duitschers
merken, dat men hun alles zal afnemen wat zij overhielden. Onder die omstandigheden
behoeft men geen Duitscher te zijn om zijn bezit in veiligheid tegenover zijn
crediteuren te brengen. Een andere fout was de achterdocht en het gebrek aan politiek
instinct waarmede de geallieerden na den wapenstilstand de republikeinsche regeering
in Duitschland behandeld hebben - alsof zij uit pur sang imperialisten en op bedrog
bedachte lieden bestond. De prikkelende maatregelen die daarmede gepaard gingen,
hebben in den loop der jaren de gevoelens der Duitschers tegenover de Franschen
en Belgen zeer verbitterd en diepen haat gezaaid. Dat onder den verschen indruk van
het ontzaglijke lijden in Frankrijk en België, door de Duitschers teweeggebracht,
aldus gehandeld is, mag men begrijpelijk en wellicht onafwendbaar achten, maar te
betreuren is het, want het resultaat is de ruïne van den debiteur en een gevaarlijke
revanchegeest, die in 1918 niet bestond. De Heer Callens gaf dit alles toe, maar ik
had niet den indruk, dat hij mank ging aan een al te vastgewerkte eigen meening.
De laatste Belg dien ik bezocht, was onze agent te Brussel, de veelal mopperende,
maar scherpzinnige Eugène Bovy. Hij staat in voortdurende relatie met de Belgische
industrie en niet met de grands
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bonnets, doch met de afdeelingschefs, die tegenover hem geen doek voor den mond
behoeven te nemen. Hij begon met te zeggen, dat de voorspoed in België schijn is
en gegrond op dezelfde oorzaak als die in de afgeloopen jaren in Duitschland, nl. de
daling van het nationale betaalmiddel. Er is alleen volop werk, omdat de 8-urige
werkdag de prestaties van het individu beperkt en de arbeid in de verwoeste streken
nog niet afgelopen is. De fabrieken kunnen soms weliswaar de orders niet snel
uitvoeren niet omdat zij te veel te doen hebben, maar omdat zij met zoodanig geringe
capaciteit en voorraden werken, dat zij orders maar met mondjesmaat kunnen
aannemen. Nieuwe uitbreidingen zijn na den oorlog inderdaad tot stand gekomen,
maar veel daarvan staat leeg of stil. Hij was het dus met Strauss geheel eens, dien
hij den eenigen overgebleven oprechten parlementair noemde, naar wien helaas veel
te weinig geluisterd wordt. Strauss zou het echter zeker niet met Bovy's pleidooi
voor een tolunie met Frankrijk eens zijn. Bovy vindt die noodig om de Belgische
industrie, welke Zuid-Amerika (ik bemerk er niets van) en de Engelsche koloniën
als afzetgebied dreigt te verliezen, een nieuw débouché in de Fransche koloniën te
openen, welke door de Fransche nijverheid niet voldoende geholpen kunnen worden.
Ik denk, dat deze laatste uitlating door de Fransche industrieelen sterk aangevochten
zou worden, terwijl de Engelschen het geheele plan uit den booze vinden. Bovy heeft
van ouds het land aan de Engelschen, die hij verraderlijker dan de Duitschers noemt.
Ik zeide hem, dat, als hij daarvoor in de plaats stelt de Engelsche regeering van Lloyd
George, ik niet ver van hem af sta. Zij toch is mede debet aan de onmogelijke condities
van het verdrag van Versailles en heeft daartegen volte face gemaakt, nadat het zijn
belofte, met Frankrijk een defensief verbond aan te gaan, ingetrokken had. Ik heb
mijn Engelschen vrienden vaak gezegd, dat zij zich niet te zeer over de bitterheid
der Fransche politiek der laatste jaren moesten verwonderen, al is hun tegenwoordige
zienswijze juister dan die van hun geallieerden.
Merkwaardig was ook te hooren, dat de Société Générale, waar ik juist vandaan
kwam, (volgens Bovy) de Belgische regeering (Theunis1) regeert. Zij zit zwaar in de
industrie en geeft dus rooskleurige meeningen te kennen. Haar antagonist in de haute
banque is de Banque de Bruxelles, wier administrateur Coppens wegens leveringen
aan den vijand vervolgd wordt. Dit proces wordt waarschijnlijk door de So-

1

De Belgische premier.
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ciété Générale gesteund. Veel van haar vrienden hebben in den oorlog niets minder
dan Coppens gedaan en men laat hen met rust.
Na dit laatste onderhoud, waarbij ik bij Bovy eenige overdrijving onderstel, verlaat
ik België met den indruk, dien ik vóór mijn komst bezat, dat, ondanks alle respect
voor de arbeidzaamheid van den Belg, in den werkmansstand grooter dan te onzent,
van een bloei niet gesproken kan worden en men tevreden mag zijn, omdat de groote
massa tevreden is, doch dat de ondergrond ontbreekt, zooals altijd in landen met
dalende valuta. Lukt het den franc te stabiliseeren, dan komt alles terecht, maar de
kansen daarop lijken mij voorlopig onzeker.

17 December 1923.
Te Parijs bezocht ik eerst den Heer Jordaan van Jordaan & Co., een druk beklante
Hollandsche effectenzaak, die, naar men zegt, groot vertrouwen bij het publiek geniet,
omdat zij niet, als de Fransche banken, erop uit zijn de beleggers vol te stoppen met
fondsen waarbij zij geïnteresseerd zijn. (Deze aantijging is wellicht wat overdreven,
maar er zit een grond van waarheid in.) Ik dacht dan ook dat de Heer Jordaan een
objectief oordeel over den toestand zou hebben. maar hij kon alleen zeggen dat de
toestand hem goed scheen te zijn, omdat er geen werkloosheid is en iedereen tevreden
is. De zaken gaan goed. Met economische kwesties van meer algemeenen aard liet
hij zich niet in; daarvoor had hij geen tijd. Ik geloof, dat de slimmert als vreemdeling
niets wilde loslaten wat hem in Frankrijk ten kwade kan geduid worden. Op mijn
vraag of hij niets van een uittocht van Fransche kapitalen naar het buitenland merkte,
antwoordde hij, dat die verboden was en zijn kantoor in dit opzicht zeer nauwkeurig
door de autoriteiten gecontroleerd werd.
Daarna kwam ik bij den Heer Finaly, directeur-generaal van de Banque de Paris
et Pays-Bas. Mijn zwager ziet hem voor zeer bekwaam aan en zegt, dat hij in de
eerste plaats door de Regeering over de financieele politiek geconsulteerd wordt. De
man is zeer bezet en ik moest het op prijs stellen, dat hij mij, ofschoon slechts
nieuwsgierig, even wilde ontvangen. Ik viel maar dadelijk met de deur in huis en
zeide hem, dat, ofschoon het mij bekend was, dat er algemeen gewerkt en geld
verdiend wordt, ik gaarne zou willen weten of, naar zijn oordeel, deze voorspoed
niet te veel aan den dalenden franc toe te schrijven is en of hij voorzag, dat aan die
daling een einde zou komen. Daarop antwoordde Finaly: ‘Dat hangt van de schadever-
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goedingskwestie af; de Duitschers hebben zich altijd aan hun verplichtingen
onttrokken, en ofschoon wij, Franschen, ze nu schijnbaar tot onderwerping gebracht
hebben, is het niet zeker, dat we niet weer krachtig moeten optreden. Ze zijn in hun
tegenstand te veel aangemoedigd, en indien er in Engeland een Ministerie van
MacDonald komt, dan zullen ze daarin allicht weer steun zoeken.’ Ik merkte op, dat
de Franschen nu toch wel genoeg macht op de Duitschers konden uitoefenen om hen
te laten betalen, indien men hun slechts belang verschafte te betalen, hetgeen tot nu
toe niet het geval geweest is. De Heer Finaly, die klaarblijkelijk te dicht bij de
machthebbers staat, ging er niet verder op in en bracht het gesprek op de Duitsche
saldi in Nederland, die hij voor onze banken alles behalve prettig beweerde te vinden.
Met veel beleefde phrases namen we van elkaar afscheid. Als ik een conclusie waag,
dan is het deze: dat de Heer Finaly niet veel hoop op verdere Duitsche betalingen
heeft, met leede oogen de vlucht van Duitsch kapitaal naar andere landen ziet, en
ziet aankomen dat Frankrijk verder militair zal moeten optreden, vermoedelijk met
de bijbedoeling, dat Duitschland eindelijk uit elkaar valt.
Mijn zwager Alex1, de eenige vrijuitsprekende Fransche (eigenlijk Zwitsersche,
ofschoon in Frankrijk geboren en getogen) bankier dien ik toen opzocht, gelooft dat
er langzamerhand heel wat Fransch kapitaal, vooral uit den handel en van menschen
die met het buitenland te maken hebben, naar den vreemde verhuisd is, doch de
Fransche boer en burger hebben als van ouds een vast vertrouwen in den franc. Niet
minder dan 15 milliard 's jaars wordt in Fransche rente belegd. In 1924 moet, wegens
het deficit op de begrooting, 22 milliard geleend worden. Het schijnt, dat De Lasteyrie,
de Minister van Financiën, bij de Banque de France op uitgifte van meer bankbiljetten
heeft aangedrongen, doch dat Robineau weigert. Alex vreest, dat de franc ineen zal
zakken indien dat geheele bedrag van den Franschen belegger gevraagd wordt. De
Regeering staat voor de kans, dit te forceeren of de schadebetaling aan de Noordelijke
departementen te staken. Komt zij nog tweemaal over deze moeilijkheid heen, dan
is de vergoeding aan de verwoeste districten achter den rug en is de positie van den
franc (onvoorziene gebeurtenissen voorbehouden) veilig. Een précaire toestand dus,
die allicht zal meebrengen, dat men de militaire uitgaven in de Ruhr gaat verminderen.

1

A. Bungener.
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Helaas trof ik mijn collega Kaempf van de Parijsche Kamer van Koophandel niet
aan en miste ik zoodoende de gelegenheid speciaal over de industrie in Frankrijk
ingelicht te worden. Ik hoor, dat de metaalnijverheid nog in een slechte situatie
verkeert.
Den volgenden dag, Zaterdag, dronk ik thee bij mijn vriend Jean de Boislisle. Hij
vertelde mij, dat De Lasteyrie, die een boezemvriend van hem is, en dien ik voor
eenige jaren bij hem ontmoet heb, Poincaré aanvult, zijnde bedachtzaam en een goed
staatsfinancier. Zij moeten goed met elkaar opschieten. Ik had indertijd geen
overweldigenden indruk hiervan en herinner me, dat Keynes hem heel dom vond.
Anecdotisch is niet onaardig te vermelden, dat, volgens de Boislisle, Paléologue na
den dood van Casimir-Périer zijn papieren moest onderzoeken en toen ontdekte, dat
hij geheel onder den invloed van een maîtresse stond. Zijn weduwe, die deze
verhouding aldus ook voor het eerst leerde kennen, had den moed uit de
correspondentie tusschen haar man en zijn minnares gevoerd, de passages te copieeren
die voor de geschiedenis van belang waren, en ze gaf ze later aan haar zoon, die haar
ook schandelijk bejegende en de actrice Simon tot vriendin had. Hij werd in den
oorlog gedood.
Zaterdagmiddag bezichtigde ik met Schmidt Degener in de Rue Ballu (No. 15)
een merkwaardige schilderijencollectie, behoorende aan een 80-jarigen Italiaan Giuseppe Spiridon genaamd - die moederziel alleen een groot huis bewoont, in den
tuin waarvan hij een museum heeft laten bouwen. De man, die een ongunstigen
indruk maakt, wil zijn verzameling verkopen en vraagt er grof geld voor - $ 1.500.000,
-. Lukt de verkoop niet, dan laat hij zijn bezit aan de stad Rome na, zoo beweert hij
althans. Het museum te Melbourne heet thans op de schilderijen te reflecteeren. Ik
was verbaasd in deze buurt van Parijs (bij Montmartre) een dergelijke merkwaardige
collectie aan te treffen, o.a. twee kapitale Botticelli's, eenige Faddeo Gaddi's, een
prachtig meisjesportret van Ghirlandajo, een maagd met het kind Jezus en Johannes
van Verrochio, een groote Giovanni Bellini, die mij een weinig verdacht voorkwam,
een paar Grivelli's in grijzen toon, een wondermooie weenende Maria van Rogier
van der Weyden, een groot boerenstuk van den ouden Van Breughel, een prachtig
vrouwenportret van Holbein, eenige zeer mooie Lippi's, zoowel Filippo als Filippino,
kortom op het eerste gezicht overdonderend. Ongelukkig was het laat in den middag
en slecht licht, zoodat de stukken niet geheel tot hun recht kwamen en ik den toestand
waarin zij zich bevinden niet kon beoordeelen.
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Schmidt Degener vreest, dat in sommige schilderijen geknoeid is. Jammer dat geen
van onze rijkaards begrip van Italiaansche kunst heeft!
Tusschen Calais en Dover reisde ik met de Asschers1 uit Parijs, die ik eenige jaren
niet gezien had. Zij waren, als altijd, tevreden over hun zaken, ofschoon diamanten,
waarvan ze in 1919 verwachtten, dat zij steeds in prijs zouden stijgen, als zijnde het
eenige draagbare kapitaal, flink gekelderd zijn (in 1921). In den franc hadden ze niet
veel vertrouwen.
Zondag met s' Jacob en Holle bij Claridge's gegeten - geen nieuws. Maandagavond
De Beaufort2 gesproken, die langzamerhand zeer conservatief geworden is en hoopt,
dat Baldwin, ondanks zijn nederlaag, door de liberalen aan de regeering gelaten zal
worden, daar anders een arbeidersministerie te verwachten is, dat wel niet dadelijk
gevaarlijk zal zijn, maar na een volgende verkiezing zeer sterk terug zou kunnen
komen, hetgeen de daling van het £ zou beteekenen. De positie op de stock-exchange
is overigens zeer goed. Barclay van Barclays Bank vond ik zeer optimist over de
vooruitzichten van handel en nijverheid, maar pessimist ten aanzien van het pond
tegenover den dollar. Hij zou geen groote schadevergoeding, door Duitschland op
te brengen, willen zien, daar die in goedkoope goederen zou moeten bestaan, welke
de Engelsche nijverheid zeer zouden bedreigen. Ik zeide hem, dat men Duitschland
niet meer moest willen laten betalen dan het individu belang had op te brengen, en
Engeland zou zeker beter af zijn indien het van alle schadeloosstelling afzag. Barclay
vond Frankrijks financieele positie hopeloos.
Bij Baring trof ik den ouden Farrer aan en al de Barings, behalve Lord Revilstoke.
Ook zij zijn zeer gunstig gestemd over de binnenlandsche economische situatie, maar
ook zij vreezen een herstel van Duitschland - wel merkwaardig voor Londensche
bankiers. Omtrent Rusland beweerden zij niets te weten. (Barclay zeide, dat de handel
met dat land sterk toenam.) In Argentinië wordt de toestand beter en een van hen,
die er juist geweest was, geloofde, dat de nieuwe President alweer mettertijd blijk
van verstandig inzicht zou geven. Farrer vreest in Britsch-Indië troebelen wegens de
toenemende macht der extremisten.
Met Aug. Miesegaes geluncht en in den middag Van Swinderen

1
2

De heren J.A. en L.A. Asscher.
A.J. de Beaufort, het lid der fa. Stoop, comm. in effecten, Londen.
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ontmoet, die juist van de country terug kwam, waar hij de week-end had doorgebracht.
De menschen die hij daar ontmoet had, Montague Barlow o.a., zijn zeer pessimistisch
gestemd. Zij vreezen revolutionaire bewegingen onder de arbeiders. Hij had o.a.
gehoord, dat de reis van Lord Cassar, chef van den staf, afgelast was, omdat Lord
Derby, Minister van Oorlog, hem thans niet missen wilde. Zeer overdreven, lijkt mij.
Geheel anders redeneerde men bij Hirst, waar ik ging thee drinken en allerlei
menschen uit de liberale en arbeiderspartij ontmoette. Daar is men zeker van een
arbeidersministerie, maar niet van zijn heillooze gevolgen. Men verwacht òf een
gematigd regime, met veel uitgaven voor reliefworks, gesteund door de liberalen, òf
een spoedigen val ervan ten gevolge van interne moeilijkheden met de extremisten.
Nieuwe verkiezingen volgen dan zeer spoedig.

31 December 1923.
Colijn, dien ik Donderdag (27) bezocht, zeide mij, dat de rechtsche groepen over de
voorwaarden voor een nieuw Kabinet nog aan het delibereeren waren en dat dezer
dagen beslist zou worden, of en wie de Kabinetsformateur zou zijn. Hij wilde, nadat
men gedurende 2 maanden getracht had hem eruit te houden, alléén in die rol zitting
nemen. Dit bevestigt mijn indruk, dat de Roomschen beproefd hebben, hem beentje
te lichten. Intusschen beweerde hij, dat de antirevolutionnairen en Roomschen het
met elkaar vrijwel eens zijn, doch dat de moeilijkheden thans van de zijde der Chr.
Historischen komen. Daar hij mij zeide, dat de vlootwet voorloopig van de baan is
(de vlootbasis à 100 millioen gaat er uit en het plan moet nu weer ter beoordeeling
naar Indië opgezonden worden), kan de tegenstand der Christelijk Historischen in
deze kwestie zitten, immers zij lieten hun eigen man (De Geer) op dat punt vallen,
of in de bescherming, die de Roomschen willen en waartegen de Christelijk
Historischen sterker gekant zijn dan de Anti-Revolutionairen. Deze uitlatingen van
Colijn kwamen nadat ik hem mijn ongerustheid over de gevolgen van het langdurige
politieke doode punt te kennen gegeven had. Hij had niet veel tijd, daar Rutgers op
mijn weggaan zat te wachten, maar we kwamen overeen, dat we het gesprek zouden
voortzetten nadat hij kennis van mijn nieuwjaarsrede zou hebben genomen, liefst
gedurende de Kabinetsformatie, welke volgens de laatste persberichten weer niet in
orde komt.
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Intusschen had ik gelegenheid zijn aandacht nog te vestigen op:
1e de spoedige behandeling van de fusie tusschen de Holland-Zuid-Afrika Lijn
en de Vereenigde,
2e het gevaar van een invoerrecht op koffie, waartoe bij hem voornemens bestaan,
3e de brutale verhooging van het recht op thee1,
4e de inopportuniteit van de salarisverhooging van de ambtenaren in Suriname op
dit oogenblik.
Ik vond Colijn in de 3 maanden gedurende welke ik hem niet gezien had, verouderd.
Daarna maakte ik kennis met den nieuwen thesaurier-generaal Van Doorninck,
die klaagde over gebrek aan steun van boven en van beneden. De bekwame adjunct
van Trip, Beyen, is nl. in dienst van Philips overgegaan. Het is een hulpbehoevende
toestand daar bij Financiën.
Voorts bezocht ik Duparc bij Onderwijs en vertelde hem, dat de Vereeniging
Rembrandt niet genoeg bij elkaar gekregen had om de gehele Oldenburg-collectie
voor het Rijk te verwerven, doch dat ik een poging wilde doen om Voûte tot een
schenking te bewegen, waartoe het vooruitzicht van een commandeurschap in de
Oranje Nassau orde wel dienstig zou zijn. Ik maakte hem het antwoord gemakkelijk
door hem te zeggen dat ik in geen geval op het ding reflecteerde. Het bleek, dat we
beiden op de lijst stonden, maar nu ik er mijzelf afhaalde, wordt de zaak voor mijn
doel, zoo mogelijk alle Italianen in het Museum te krijgen, eenvoudiger. Mij
convenieert een schenking thans niet, maar Voûte zwemt in de millioenen. Hij is
echter niet gemakkelijk te bewegen tot zoo iets, doch een mooi lint is hem niet
onverschillig.
Het jaar eindigt in zaken niet slecht. De wonde plek bij onze maatschappij2 is de
strijd in de Pacificvaart.3 Heden ontvingen wij de officieele uitnoodiging tot bijwoning
van een vergadering van de conferentie op 8 Januari. Maar wat hebben we een averijen
in 1923 gehad. De Triton verloren, de Rijperkerk verbrand en waarschijnlijk ook
naar de maan, de Amsterdam op de kust van S. Domingo geloopen en ten koste van
enkele tonnen gouds geborgen en hersteld, en eindelijk de splinternieuwe Holland
dezer dagen op de kust van Portugeesch Oost-Afrika geloopen, position serious!

1
2
3

Het invoerrecht op thee zou verviervoudigd worden.
De K.N.S.M.
Vgl. Knap, Koopvaart, p. 144.
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De algemeene situatie in Europa is bepaald beter sinds de Franschen na hun gewaande
overwinning aan de Roer meer tegemoetkoming tegenover Duitschland aan den dag
leggen. Dit land moet echter nog door de periode van ‘readjustment’ heen en de basis
is er nog niet, want de rentenmark is slechts een goed gemeende poging zonder
hechten ondergrond. Omtrent onze financiën ben ik echter niet gerust.a

[1924]
7 Januari 1924.
Colijn's hoop, dat hij formateur zou worden, is vervlogen en het gezeur begint
opnieuw, thans met Cort van der Linden.1 Het ziet er bedroevend uit en ik vrees, dat
we binnenkort verkiezingen met bezuiniging en economisch herstel als inzet zullen
krijgen. Vermoedelijk winnen dan de niet-bezuinigers, d.w.z. Troelstra, Marchant
en de roode Roomschen, die het schip dan zoodanig in het riet zullen sturen, dat het
er alleen met een nieuwe bezuinigingsverkiezing uit gered kan worden, misschien
ook slechts met een autocratisch bewind. Dr. van der Chijs, dien ik sedert eenige
maanden met succes voor genezing van mijn ‘moeheid’ - die voornamelijk aan
psychische oorzaken toe te schrijven is - vindt, dat ik die autocraat moet zijn.b
Intusschen is de handel levendig, zie mijn nieuwjaarsrede.2
John den Tex3 gestorven. Ik heb hem en zijn vrouw te Puerto Plata op San Domingo
leeren kennen, waar hij zijn verspeculeerd fortuin aan het herstellen was. Het was
in 1896 en hij bekleedde daar als administrateur der douane, vertegenwoordiger der
Amerikaansche schuldeischers en als raadsman van President Heureaux een
invloedrijke positie. Hij heeft zijn schulden terugbetaald en later weer een zeer
behoorlijke positie in de Amsterdamsche zaken- en uitgaande wereld ingenomen.
Daar zoowel als op San Domingo heeft hij grooten steun aan zijn mooie en gracieuze
vrouw gehad. Zelf was hij bekwaam, een speculant in hart en nieren, en een brompot.
Ik kon het goed met hem vinden en mocht hem wel.

a
1
b
2
3

Einde cahier negen.
Vgl. Oud, Jongste verleden, dl. II, p. 89 vlg.
Vanaf ‘Dr. van der Chijs ....’ door Heldring in het origineel geschrapt; zin loopt niet.
Heldrings nieuwjaarsrede als voorzitter der Kamer van Koophandel. Vgl. haar Jaarverslag
K.v.K. A'dam, 1924.
Mr. Cornelis Joan den Tex Bondt, over wie Heldring hier op p. 96-98 schrijft. Vgl. aldaar
over hier genoemde details.
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8 Januari 1924.
Ook Cort niet. Een koninklijk kabinet, d.w.z. de demissionaire ministers op verlangen
der Koningin aanblijvend. De Rotterdammer1 noemt het inconstitutioneel, maar ik
zie niet goed, wat zij anders had kunnen doen. Intusschen zal dit prestigelooze
ministerie wel geen lang leven hebben en krijgen we dan verkiezingen. Colijn heeft
intusschen zijn zin niet en moet een gewoon ministerschap voor lief nemen. Ik vrees
van hem als staatsfinancier nog rare dingen, maar hij is goed om hier en daar den
knoop door te hakken.

10 Januari 1924.
Vele bekenden sterven in deze koude dagen. Ook Op ten Noort, die brave. Mijn
gevoelens heb ik op verzoek van Alex in het Handelsblad van heden weergegeven.2
Ik ontving dadelijk daarna een klaarblijkelijk spontaan briefje van Van Aalst, die
veel van Op ten Noort hield en hem helaas te veel naar zijn pijpen liet dansen, om
mij te bedanken. Als ik iets tegen Op ten Noort aan te voeren zou hebben, dan zou
het zijn te groote meegaandheid, waartoe zijn vriendschap voerde, in de laatste jaren.
Had hij mij in den Hollandschen Lloyd gesteund - hij was het altijd met mij eens dan ware daar groot onheil voorkomen. Maar hij wilde niet tegenover Van Aalst.
Een enkele maal heeft hij mij dit wel eens toevertrouwd. Ook bij de Hollandsche
Stoomboot Mij breidelde hij niet. Daarentegen maakte hij op 70-jarigen leeftijd, in
Indië zijnde, schoon schip bij de Paketvaart, toen die na den oorlog in het moeras
zat.3 Daar was zijn prestige dan ook grenzeloos.

15 Januari 1924.
Gisterenavond de gastvoorstelling in den Stadsschouwburg van Louis Bouwmeester
na zijn herstel bijgewoond. De 82-jarige had een be-

1
2

3

De N.R.C.
Vgl. Alg. Handelsbl., avondblad, eerste blad van 10 januari 1924. ‘Grimmig velt de zeis van
den onverbiddelijke in deze barre dagen,’ begint Heldring typerend. ‘Ook de immer jeugdige,
voor wien de driekwart eeuw van zijn naarstig leven niet scheen te wegen, viel, onverwacht,
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wonderenswaardige jeugdige mimiek in het overigens slecht gespeelde en weinig
beteekenende Vriend Fritz.1 De zaal was stampvol, het publiek geestdriftig. Geweldige
ovaties werden hem gebracht. Royaards sprak hem goed toe, doch het oude mannetje
was te ontroerd om anders dan door teekenen van dankbaarheid te antwoorden.
Bouwmeester verraadt de oude school in zijn spelen tot het publiek, dat dit alles als
vanzelfsprekend en hooge kunst vindt. Dat daargelaten is hij wel een rasacteur. Men
moet hem echter evenmin als 9/10 der andere Nederlandsche tooneelspelers in de
rol van een groot heer of een meneer zetten. Daarvoor blijven zijn accent en manieren
te plebeïsch. Het is de verdienste van Royaards in de onbeschaafdheid van het tooneel
groote verbetering en tevens de regie op een hoog peil gebracht te hebben, maar den
toon van het spel heeft hij niet aanmerkelijk kunnen veranderen. Niets dwazer is er
te zien dan de Engelsche societystukken die zijn gezelschap nu en dan geeft. De
malste caricaturen van ladies en gentlemen treden dan op. Alleen zijn vrouw2, die
overigens dikwijls saai speelt, vormt een uitzondering en hijzelf is wel niet vulgair,
maar hij maakt van elke figuur een pias, behalve wellicht in klassieke drama's, waarin
hij niet vrij van chargeeren is en te veel zijn persoon - Royaards - op den voorgrond
dringt. Uitmuntend spelen velen in de echt Hollandsche moderne stukken à
thèse-Heyermans bv. Een betere creatie van den ouden jood in het Ghetto dan Louis
de Vries ken ik niet.

21 Januari 1924.
De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij - Koninklijke West-Indische
Maildienst is in de Magellan Conference3 zonder beperkende voorwaarden. Het
financieel resultaat zal voorloopig niet groot zijn, maar ik acht het principieel van
groote beteekenis. Toe-
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Vgl. Alg. Handelsbl., 15 januari 1924, ochtend, p. 6.
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treding tot andere conferences in de Afrika- en Britsch-Indiëvaart zullen nu eerder
volgen. De resultaten der Vereenigde beloven ook zonder dat in 1924 veel beter dan
in vorige jaren te worden, al ziet het er naar uit, dat zij met de Zuid-Afrikalijn ten
slotte zal moeten vechten. Nu de Regeering weer ‘zit’, heeft zij den termijn van
antwoord op 29 Februari gesteld. Met Van Aalst en Treub sprak ik af, dat zij zouden
trachten een onderhoud met Aalberse, die op mijn brief van 30 Nov. nooit antwoordde,
te verkrijgen. Treub wist dezer dagen te vertellen, dat Kröller zich niet meer voor de
Holland-Zuid-Afrika-Lijn interesseert. Het zou mij niet verwonderen, want er zit
niets voor hem in.
Het bleek mij gisteren uit een gesprek met Ter Meulen, dien ik vroeg mede te
werken tot het tot stand brengen van een comité voor het aanbieden van een huldeblijk
aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij, ter gelegenheid van haar 100-jarig
bestaan op 29 Maart a.s., dat hij groote minachting voor Van Aalst's karakter heeft.
Dat hij niet van hem hield, wist ik, doch Ter Meulen is altijd zoo voorzichtig in zijn
uitlatingen, dat men niet gauw beschuldigingen van hem te hooren krijgt. Nu
vertrouwde hij mij toe, dat Van Aalst Hope - de oude vrienden der Nederlandsche
Handel-Maatschappijbedrogen heeft en nog bedriegt, niet wetende, dat zij - Hope op de hoogte van dat bedrog zijn. Uiterlijk is hij tegenover hen hartelijker dan ooit
en zegt het zoo jammer te vinden, dat zij - hij en Ter Meulen - elkaar zoo weinig
ontmoeten. De gereserveerde Ter Meulen noemt zijn handelwijze ignobel en spreekt
van dat ‘individu’. Hij wil tot het comité toetreden, mits het niet op een bewierooking
van Van Aalst uitdraait. Dat behoeft hij van mij niet te vreezen.
Jan Veth vroeg mij dezer dagen of ik niet door Colenbrander uitgenoodigd was,
voor De Gids een artikel over Op ten Noort te schrijven.1 Ik antwoordde bevestigend,
doch zeide er tevens voor bedankt te hebben, daar ik na mijn kort stukje in het
Handelsblad2 bezwaarlijk een ander kon opstellen. Hij zeide, dat het meer de bedoeling
was de geschiedenis der scheepvaart in de laatste 30-40 jaren te beschrijven, waarin
dan de groote figuur van Op ten Noort naar voren zou komen. Hij was zeer geërgerd
over het doodzwijgen
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S. Delprat-Veth, 21 maart 1924, in archief mevrouw Delprat-Veth.
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van Op ten Noort door de Nw. Rotterdammer1 - die weinig oprechte krant. Ook dit
wees ik af, in de eerste plaats wegens gebrek aan tijd en dan omdat ik Op ten Noorts
groote werk in Indië2 niet van nabij aanschouwd heb en in de Zuidamerikaansche
vaart zelf een rol gespeeld heb, die mij wel eens nolens volens tegenover hem heeft
doen staan. In 1906 had hij de zaak als hopeloos opgegeven en voor de Duitschers
gecapituleerd en heb ik de Nederlandsche Handel-Maatschappij bewogen in te grijpen
- met het bekende gevolg.3 En later in de dagen van Wilminks roekeloos beleid kon
ik den ouden heer, die heel goed inzag, dat men hollend den verkeerden weg opging,
niet van Van Aalst los krijgen. Was hij toen flinker geweest, dan was de Hollandsche
Lloyd wellicht voor de ergste dingen gered. Het is onder die omstandigheden moeilijk
voor mij, een oprecht verhaal het licht te doen zien, waarin meer leven zit dan in de
droge en wezenlooze geschiedenis der Amsterdamsche stoomvaart van De Boer.4

24 Januari 1924.
Eenige malen heb ik in Den Haag op uitnoodiging van den Heer Rengers (Th. van
Welderen Baron Rengers) uit Leeuwarden met hem, Patijn, Bruins, Snouck, Loudon
en laatstelijk ook Posthuma en Ter Meulen over een met Amerika te ondernemen
actie ten behoeve van de verzorging van hongerlijdenden in Duitschland vergaderd.
De vertegenwoordiger van het Amerikaansche comité, dat onder Generaal Allen
staat, Mr. Kean, was gisteren aanwezig. Men werd het eens en zal hier te lande,
indien hetzelfde in Scandinavië, Zwitserland en Engeland geschiedt, een oproep aan
de natie, geteekend door zakenmenschen, uitzenden om krachtig de bestaande comité's
tot hulpverleening te steunen, teneinde den chaos in Duitschland, die ondanks de
opleving, door de rentemark veroorzaakt, door honger in het voorjaar dreigt, te
voorkomen. Het doel is philantropisch, maar indirect een sfeer van internationale
toenadering te verschaffen. Zoo wellicht een definitieve regeling van de
schadevergoeding te bevorderen. In Amerika schijnt men tot nu
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toe niet veel in de ellende in Duitschland te gelooven, maar Allen's comité tracht den
waren toestand bloot te leggen. Ter Meulen, altijd behoedzaam, maakte eerst capsie,
maar verklaarde zich ten slotte bereid mee te doen.
Eergisteren was ik ook in Den Haag voor een vergadering door Financiën
uitgeschreven voor de Nederlandsche leden van de Nederlandsch-Duitsche commissie
voor de Duitsche credietovereenkomst. Dat besprokene zal wel uitvoerig in de notulen
vermeld worden. Eigenaardig was de houding van Van Aalst, die zich, in afwijking
van vroegere gelegenheden, op het standpunt plaatste, dat hij van de ten uitvoerlegging
van het crediet niets wenschte te weten, daar hij anders mede verantwoordelijk zou
zijn. Vermoedelijk wist hij zeer veel van de bijzonderheden der uitvoering af, maar
wilde voorkomen, dat anderen evenveel te hooren kregen. Een zaak, die niet besproken
werd, is volgens een vertrouwelijke mededeeling van hem aan Muysken onder het
crediet ondergebracht, namelijk de vergoeding door Duitschland van de getorpedeerde
Tubantia. Het geld - ik meen tot nu toe iets van 6 millioen - is door Duitschland onder
het crediet opgenomen op onderpand van Duitsche schepen; de Hollandsche Lloyd,
resp. de assuradeurs, hebben uitbetaling, geheel of gedeeltelijk ontvangen. Het is
geenszins vereenigbaar met den opzet van het verdrag, maar voor één Nederlandsch
belang zeer dienstig. De geallieerden mogen er echter onder geen beding achter
komen; vandaar dat het niet ter sprake kwam.

25 Januari 1924.
Gisteren onder den lunch bij Everwijn, waar behalve de Amerikaansche gezant,
Tobin, de gastheer en -vrouw en Van Aalst aanwezig waren, zeide deze mij, dat
Treub dezer dagen Aalberse over de Holland-Zuid-Afrika Lijn-kwestie zou spreken.
Wij kwamen overeen dat hij, als regeeringscommissaris, op wetswijziging zou
aandringen, waardoor de overeenkomst tusschen beide partijen mogelijk zou worden.
Na afloop, toen de gezant vertrokken was, had Van Aalst het over Hope en Van
Loon1, aan welke firma's hij onder het tegenwoordige ultra-conservatieve bewind
der heeren Ter Meulen2 en Van Loon3
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een toekomst van uitdroging toeschreef. Bij de laatste Indische leening deden zij niet
mede, omdat Van Loon niet het uitsluitend inschrijvingsadres kon zijn - de traditie
bij vroegere leeningen. Ook was hij erover verwonderd, dat de oude1 noch de jonge
Van Loon2 hem en zijn tweede vrouw3 bij haar eerste ontvangsten te Amsterdam
bezochten, terwijl hij toch bij andere gelegenheden alle mogelijke confidenties van
hen over de familie te hooren had gekregen. Ik ben het met Van Aalst eens, dat de
toekomst van Hope, met de daaraan verbonden firma Van Loon, zich eenigszins
duister laat aanzien. Behalve den uiterst angstvalligen, maar zeer bekwamen Ter
Meulen en den slimmen en vrij onwetenden Willem van Loon, staan de jonge Van
Loon en de jonge Luden4, geen van beiden door opvoeding of kennis geschikt om
een groote rol op financieel gebied te spelen, en de jongste der vele de Beauforts5 uit
Woudenberg, die zeker wel een meer menschelijke opleiding genoten heeft,
waarschijnlijk niet onbekwaam, doch buiten kantoor niet bekend is. Dat de Van
Loons Van Aalst op het oogenblik mijden is voor mij na de ontboezemingen van Ter
Meulen niet verrassend.
Voûte6 heeft zijn commandeurschap in de Oranje-Nassau te pakken. De Visser is
bij die gelegenheid te Amsterdam gekomen en heeft hem en Van Hasselt zeer in de
hoogte gestoken. Het laatste klinkt nogal verwonderlijk, want Van Hasselt heeft zich
bij deze gelegenheid - als altijd - een uitmuntende secretaris-penningmeester betoond
- doch geen prestaties verricht welke een bijzondere vermelding verdienen.a Dat mijn
naam weggelaten werd, zal wel een gevolg zijn van mijn den minister niet onwelkom
verzoek, op den achtergrond gehouden te worden. Ik heb in mijn Nieuwjaarsrede7
mijn meening over het verkwistend beleid van dezen bewindsman, den gevaarlijksten
van allen, niet onder stoelen of banken gestoken en hem gedurende mijn presidium
bij de Academie verschillende inconsequenties verweten. Ik zal wel niet zeer door
hem geliefd worden.
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Van Notten1 heeft zijn ontslag als directeur van het Museum voor Geschiedenis en
Kunst genomen, nadat hij eerst ‘wegens bezuiniging’ op wachtgeld gesteld was. Lees
in plaats van dien grond ‘Schmidt Degener’, met wien hij niet overweg kan. Van
Notten is een veel sympathieker figuur dan de double-faced hoofddirecteur, maar
geen bijzonder ondernemend man. Schmidt Degener, die zonder twijfel een heerlijk
gerangschikt museum van de groote bad- en zweminrichting, waarvoor het gebouw
geschikt zou zijn, zal maken, kan nu Van Nottens meubels en stoffeering in zijn
schilderijenzalen krijgen, maar de afdeeling meubels zal lijden, want Schmidt Degener
weet daar weinig van en zijn adjunct Hudig2 voorloopig ook niet veel. Zijn keus van
schilderijen zal er ook wel eens naast zijn - getuige de ordinaire Veronese in de
Oldenburg-collectie en de Tiepolo, eerder gekocht, die hij bewondert, ten onrechte,
of beweert te bewonderen.

28 Januari 1924.
Van Hasselt ontving dezer dagen van Peltzer3 van de Hamburg-Amerikalijn - evenals
vele van de Duitsche leiders in de scheepvaart een onbetrouwbaar type - een brief,
waarin hij zich de eer toekent, zijn toetreding tot de Magellan Conference
(Pacificvaart) mogelijk gemaakt te hebben. Zijn maatschappij had, zoo schrijft hij,
nog onbeperkten tijd met den strijd kunnen doorgaan, daar zij slechts een gering
aandeel in die vaart heeft en zooveel andere gebieden waar zij vaart, maar hij speelt
gaarne den belangeloozen makelaar! Om dezelfde reden biedt hij thans zijn diensten
voor een bemiddeling in de Afrika-vaart aan. Zeer waarschijnlijk zit hier Woermann4
achter, die de grootste belanghebbende in die sfeer is. Het is in elk geval duidelijk,
dat, nu de exploitatiekosten voor de Duitschers gestegen zijn, zij den strijd moede
worden. Voor een jaar zat Woermann nog op het hooge paard, thans zullen wij ons
niet haasten en tijd nemen om onze voorwaarden te stellen. In Oost-Afrika staan we
zeer sterk: we vervoeren daar vandaan de meeste lading tot stijgende vrachten. Eerst
moeten we ook in Zuid-Afrika in het zadel zitten. In West-Afrika verliezen we nog
zwaar geld, maar verhinderen de Engelschen en Duitschers
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zelf te verdienen. In dat gebied drijven we de vaart echter met de weinig handelbare
heeren der Hollandsche Stoomboot Maatschappij.

30 Januari 1924.
Gisterenavond kwamen Oderwald en Van Hengel (Nederland) mij vertellen, dat
Arriëns van de Hollandsche Boot en Van de Roemer, Kröllers scheepvaartman, dien
dag bij hem geweest waren, om mede te deelen, dat laatstgenoemde te Hamburg
Amsinck van de Woermannlijn gesproken en van dien vernomen had, dat de
Engelschen en de Duitschers het met elkaar eens zijn in de vaart op West-Afrika en
de laatsten nu een overeenkomst met de Hollanders begeerden, die zich wellicht op
Zuid-, ja zelfs op Oost-Afrika zou kunnen uitstrekken. Werd echter Kröllers
medewerking in de Zuid-Afrika verlangd (waarin hij ons door zijn houding - in
overleg met Heringa aangenomen - dwars zit), dan zou zij op de een of andere wijze
erkend moeten worden, hoe, werd niet gezegd. Wel liet Van de Roemer los, dat de
Regeering Kröller gevraagd had of hij - evenals hij het voor de ‘Zeeland’ gedaan
heeft - zich de Holland-Zuid-Afrika Lijn wilde aantrekken. Ik zeide den heeren van
de Nederland, dat Arriëns niet bij hen doch bij Valstar, die voor ons de Afrikazaken
met hem dagelijks behandelt, met deze mededeelingen had moeten komen en dat
overigens onze meening was - een gereserveerde houding aannemen. De Duitschers
hebben ons thans noodig. Deze boodschap zullen zij aan hem en Van de Roemer
overbrengen.
Heden bijna 2 uur met Colijn zitten praten, dien ik volledig over de hangende
kwesties in de Afrikavaart inlichtte. Hij liet Van Doorninck komen en droeg hem op
met Heringa te confereeren.
Het recht op thee, dat hij van 25 ct op ƒ 1, - wilde verhoogen, wordt ingevolge de
protesten van den theehandel ‘slechts’ met 75 ct belast.1 Hij komt nog niet met een
recht op koffie van ƒ 25, - per 100 kg, doch wacht daarmede tot den zomer en laat
het vallen, indien de opbrengst der belastingen medevalt. Het is een moordend recht
voor den koffiehandel, doch deze militair2 heeft daarop niet den juisten kijk. Het
tarief van invoerrechten wordt ‘technisch’ herzien - zeer veel thans zwaar belaste
artikelen, welke weinig in het laadje brengen, worden vrij, enkele worden hooger
belast. Niets

1
2

Vgl. hier p. 5261.
Colijn, die zijn carrière als militair was begonnen.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

536
staat nog definitief vast, maar ik denk, dat hij textielgoederen met 7% zal treffen.
Dat heet dan geen bescherming, maar de Tilburgers zijn er voorloopig tevreden mede,
als eerste begin. De Kamers van Koophandel krijgen het ontwerp voor praeadvies.
Indien uit het invoerrecht wat meer gehaald moet worden, dan zijn inderdaad
manufacturen de voornaamste post waaruit het mogelijk is. Het vrijmaken van de
groote massa kleine artikelen is juist gezien.
Veel confidenties over de andere ministers kreeg ik te hooren. De Visser wil wel,
maar kan niet bezuinigen en is te slap. Ruys werkt goed mede, Heemkerk bezorgde
nogal last in den beginne, maar draait bij. Westerveld1 doet zijn best, Oorlog2 zit
onder de plak van de bekende kliek, Waterstaat3 làlà, enz. Colijn erkende, dat het
beheer der posterijen een rommel is.
Mijn meening van al deze ministers, met uitzondering van Oorlog en Marine, die
ik niet ken, is, dat het tweede-klas figuren zijn. Ook Aalberse en Karnebeek, die
Colijn niet noemde, behooren daartoe, ofschoon de laatste, in vergelijking tot vroegere
ministers van Buitenlandsche Zaken, veel goeds heeft. Zijn beleid in zake Rusland
is evenwel slecht en zijn tact gering. Bovendien is het een weinig aantrekkelijke, op
eigen eer bedachte figuur.
Colijn was ten aanzien van zijn succes minder branie dan gewoonlijk. Hij acht het
een reuzentaak de 250.000, voor 9/10 te veel en voor 1/10 te weinig betaalde en in
hun geheel te talrijke ambtenaren, op normale salarissen en normaal getal terug te
brengen. Er wordt thans niemand meer door de departementen zonder goedkeuring
van de Thesaurie aangesteld en hij wil - in navolging van het Engelsche stelsel - de
comptabiliteitsambtenaren van de andere departementen aan de Thesaurie
ondergeschikt maken, waartoe een wetsontwerp bij de collega's circuleert.4
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5 Februari 1924.
Zaterdag (2-2) sprak ik Duparc en deed een goed woord voor Teding van Berkhout,
den directeur van het Prentenkabinet1, waarvan het gerucht liep, dat hij eveneens als
Van Notten2 ontslagen zou worden en die het geld niet kan missen. Het bleek niet
noodig te zijn, want Berkhout blijft, minder wegens zijn verdiensten dan omdat hij
geen assistent heeft, die zijn taak, althans tijdelijk, zou kunnen waarnemen. Het is
waar, dat hij - ofschoon met hart en ziel bij de zaak - van het prentenkabinet een
ijskelder maakt, waar elke bezoeker als een gevaarlijke inbreker behandeld wordt.
Duparc bracht het gesprek ook op het ontslag van Van Notten, dat hij tragisch
noemde, maar waarvan hij de volle verantwoordelijkheid voor zijn rekening neemt.
Financiën heeft volgens hem het initiatief genomen, toen het duidelijk werd, dat
ingevolge het ontslag nu zooveel suppoosten gemist konden worden, dat een
bezuiniging van ƒ 26.000, - per jaar verkregen werd. Geloove die het wil. Er moest
een aanleiding gezocht worden, daar de verhouding tusschen Degener3 en Van Notten
onhoudbaar geworden was. Van Notten was ook steeds in de oppositie bij de
reorganisatieplannen van het museumwezen en wellicht wat al te koppig, maar mijn
sympathie blijft bij hem.
Het onderhoud met Aalberse4 verliep bevredigend, doch niet zonder verrassing en
uitbarsting. Aanwezig waren, behalve de Minister en Heringa, Treub, Van Aalst,
Van Oordt5 en ik. Het bleek, dat het departement nimmer antwoord op zijn brief van
8 Augustus ontvangen had, ofschoon de Vereenigde dien brief op 19 September via
Van Aalst beantwoord heeft.6 Van Aalst kon geen verklaring geven, vermoedelijk is
hij in het ongereede geraakt in de drukte van zijn toen plaatsvindend huwelijk. Het
departement (Heringa) had vermoed, dat de vertraging van de Holland-Zuid-Afrika
Lijn opzettelijk was en daarom niets gedaan. Ik vroeg hem, waarom hij dan Kröller
er bij gehaald had, wat toch, nadat de Regeering met succes gepoogd heeft partijen
tot elkaar te brengen, onbehoorlijk was. Toen stoof hij op, doch na een heftige
woordenwisseling, waarin hij zeide,
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dat Van de Roemer eigener beweging bij hem geweest was, luwde de storm en werden
we goede vrienden. Nu moeten Kröller en Van de Roemer nog verklaring van hun
houding geven. Aalberse, die waarschijnlijk ook van Colijns belangstelling wist,
zeide toe de zaak in den Ministerraad te zullen brengen, zoodra hij het gezamenlijk
verzoek der Holland-Zuid-Afrika-Lijn en Vereenigde tot verandering der
regeeringsovereenkomsten ontvangen zou hebben. Dat wordt nu geprepareerd. Voor
1 Maart krijgen we bericht of de zaak voor de Kamer gebracht wordt, en met spoed,
waarop ik sterk aandrong. Laat ons hoopen, dat geen nieuwe kink in den kabel komt.
Van Kröller ben ik niet zeker.

6 Februari 1924.
Valstar had gisteren een merkwaardig gesprek met Van de Roemer, die hem zeide,
dat de Duitschers en Engelschen nog geen overeenkomst in de Afrikavaart hadden,
doch dat volgens de Duitschers (Amsinck) dezen van de Engelschen de boodschap
gekregen hadden, dat ze hen vrij lieten het met de Hollanders eens te worden, doch
dat zij, de Engelschen, geen duimbreed van hun terrein zouden afstaan. De Duitschers
nu wilden wel met de Hollanders aanbinden, maar met slechts één persoon te doen
hebben - Kröller - en West- en Zuid-Afrika aan elkaar verbinden. Ook Oost-Afrika
willen zij er wel in betrekken, Britsch Oost-Afrika (waar zij weinig te beteekenen
hebben) er gracieuzelijk uitlatende. Kröller (of is het Van de Roemer, die spreekt?)
wil zijn bemiddeling wel verleenen en ook van aanspraken (!) op de
Holland-Zuid-Afrika Lijn afzien, indien het advies dat hij aan de Regeering ter zake
van de Holland-Zuid-Afrika Lijn gegeven heeft, op de een of andere wijze
gecompenseerd wordt, b.v. door hem een hoofdagentschap te Durban of in Holland
te geven. Je moet maar brutaal zijn! Aldus blijkt, wat zoo dikwijls beweerd is, dat
het adviseurschap van Kröller geenszins belangeloos is, ja eigenlijk veil.
Daar de Duitschers ons thans, om betere vrachten ter dekking van hun gestegen
exploitatiekosten te bekomen, bepaald noodig hebben, zit in hun houding veel bluf.
Wij moeten aan den heer Kröller te kennen geven, dat wij geen tusschenpersoon
behoeven en de Duitschers direct bij ons kunnen komen; beter nog, dat
onderhandelingen geen zin hebben, tenzij wij door Engelschen en Duitschers tezamen
uitgenoodigd worden.
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Valstar, zelf een oud-Müllerman, hoorde bij dezelfde gelegenheid van zijn
oud-collega's rare dingen over het beheer bij die wereldfirma, wat op wanbeheer
lijkt. De heer Van Deventer1, zeer gesteund door mevrouw Kröller, met haar
echtgenoot deelgenoote in de firma, schijnt de voornaamste schuldige te zijn. Thans
is op verlangen van de Rotterdamsche Bank de heer Van Dusseldorp in de directie
gezet. Zulke toestanden ontstaan licht in een onderneming die zoo uitgebreid is als
Müller en waarvan het hoofd bijna steeds afwezig is.
Arriëns (Hollandsche Stoomboot), door Valstar over Müllers houding in zake
Afrika ingelicht, verklaarde zich accoord met de door ons bepleite houding.
Gisterenavond aten de Van Nottens2 bij ons. Hij is zonder eenige waarschuwing
of consultatie aan den dijk gezet - na 16 jaar aan het Museum3 gewerkt te hebben.
Ook Pit, zijn voorganger en adviseur van het Amsterdamsch Museum, is niet gekend.
Vissering, dien ik gisteren bezocht, deelde mij op mijn verzoek een en ander mede
over de acceptmaatschappijen4, die de banken thans hier oprichten en waarin
Engelsche en Duitsche banken, ja ook de Enskilda5 te Stockholm meegaan. Ik acht
ze van groot belang voor de geldmarkt zoowel als voor de goederenmarkt en meen,
dat de banken hierin veel eerder hadden moeten samenwerken, in plaats van onderling
te kijven en elkaar vliegen af te vangen. Indien disconto's de plaats van prolongatie
konden innemen, zou dat een bijkomstig voordeel zijn. Vissering schrijft zichzelf de
eer van het denkbeeld toe, dat bij hem gerijpt is, omdat Frankrijk en België er
voortdurend op uit zijn, de goederen naar hun havens te trekken en Rotterdam (ik
wees hem er op, dat Amsterdam niet minder belangrijk voor sommige goederen dan
Rotterdam is en ook een groot transitovervoer heeft) er uit dreigt te geraken.
Voorwaarde voor de medewerking van de Nederlandsche Bank moet Nederlandsch
belang zijn, dus goederen naar Nederlandsche havens.

1
2
3
4

5

Salomon van Deventer.
M. van Notten en zijn vrouw.
Als directeur van het Museum voor Geschiedenis en Kunst te A'dam.
Op 25 januari 1924 was de Ned. Acceptmaatschappij opgericht door de Ned.-Handel-Mij.,
R'damsche Bankver., Mendelsohn & Co., Amsterdam, en Pierson & Co.; voorts werd de
Internationale Crediet Compagnie opgericht. Vgl. Houwink, Acceptcrediet, p. 42.
De Stockholms Enskilda Bank.
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Hij vertelde mij ook van zijn bespreking met Schacht en Norman (van de Bank of
England), die beiden onlangs hier geweest zijn, om over de Goldnotenbank te
confereeren.

17 Februari 1924.
Op 15 dezer bespreking van den Raad van Bijstand over een handelsverdrag met
Rusland. Slechts twee leden, Waller en ik, waren aanwezig. Voorts Karnebeek,
Beelaerts, Snouck, v.d. Sande Bakhuysen en Nederbragt. Karnebeek nog steeds
recalcitrant, bracht één nieuw, goed argument naar voren: n.l. de van de Soviets te
verwachten eisch van toelating van hun vertegenwoordiging in Nederlandsch-Indië.
Dat is inderdaad ontoelaatbaar. Intusschen denk ik, dat de zaak eerlang niet meer te
houden zal zijn en hij wel aan een verdrag zal moeten gelooven, indien de Russen
dan nog willen.
De Vereenigde heeft definitief de tusschenkomst van Kröller-Van de Roemer in
zake Afrika geweigerd. Voor dien tijd (op 11 dezer) had Van de Roemer Valstar nog
eens duidelijk te kennen gegeven, dat het Müller om een voordeel te doen is, doch
niet alleen de agentuur, nog meer. Een commissariaat?
De brief van de Holland-Zuid-Afrika-Lijn, door de Vereenigde voor accoord
geteekend, aan de Regeering, is in zee en de Holland-Zuid-Afrika-Lijn biedt thans
inzage van haar boeken aan. Er is dus alle medewerking van die zijde.
De Vlugt had het in den Raad1 over de ‘ontstellende oppervlakkigheid’ van
menschen die de hooge productiekosten in Nederland aan de mentaliteit der arbeiders
toeschrijven en dus tegen subsidieering van binnenlandsche industrieën waarschuwen.
Daarmede heeft hij o.a. mijn uitlating in de Januarizitting der Kamer van Koophandel
op het oog2 - overigens Treub bedoelende, die veel ruwer uitgevallen is. Tegenover
het verwijt van een diepzinnig staathuishoudkundige als de burgemeester past zwijgen,
maar ook Wibauts gram-

1
2

De Amsterdamse gemeenteraad.
In de openbare vergadering der Amsterdamse Kamer van Koophandel van januari 1924 is
een hooglopende discussie gevoerd naar aanleiding van de bestelling van een Nederlands
schip bij een Franse werf voor de Stoomv. Mij. ‘Nederland’. De voornaamste oorzaak van
de ongunstige Ned. inschrijving lag bij de hogere produktiekosten als gevolg van het
loonverschil. Heldring wijdt een uitvoerige principiële beschouwing aan het geval en zegt
o.a. naar aanleiding van de mogelijkheid van staatssubsidies: .... ‘dergelijke subsidies dwaas
te vinden, omdat zij noodig zijn geworden als gevolg van door de Regering voorgestelde
sociale maatregelen. Men heeft eerst overdreven en moet nu aan den anderen kant uit de
zakken van de gemeenschap putten om den daardoor geschapen toestand weer te verhelpen.’
Heldring erkent overigens .... ‘dat men nu en dan middelen moet toepassen die men theoretisch
niet kan verdedigen, doch men dient zich daarvan zoveel mogelijk te onthouden.’ Vgl.
Notulen openbare vergadering Kamer van Koophandel A'dam, 2 en 15 januari 1924.
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schap heb ik verwekt, door in mijn nieuwjaarsrede eenigszins sneerend over de
gemeentelijke financiën te spreken.1 Hij maakt van een vormfout gebruik om mij
aan te vallen en verlangt herroeping van mijn oordeel. Ten deele zal ik a.s. Dinsdag
in de openbare vergadering der Kamer van Koophandel daaraan voldoen, maar op
het wezen der zaak ga ik nog wat dieper in.2

29 Februari 1924.
Eenige dagen in Duitschland geweest en daar tezamen met Van Hasselt een nieuwe
overeenkomst met de Deutsche Levant Linie betreffende Smyrna afgesloten.3 Dit
beteekent althans vrede met die onderneming - tenminste, indien zij niet door anderen
gedwongen wordt op haar aangegane verplichtingen terug te komen. Zij is feitelijk
maar een onderdeel van de Hamburg-Amerika lijn, die, naar wij hooren, gebrek aan
geld heeft en haar wil verkoopen. De concurrent van de Deutsche Levant Linie is de
Deutsche Orient Linie, die veel agressiever is en waaraan, naar de
Holland-Zuid-Afrika Lijn zegt, knapper menschen dan Campbell en Dreessen van
de Deutsche Levant Linie verbonden zijn - oude procuratiehouders der Deutsche
Levant Linie. Mogelijk wordt zij koopster.
In zaken heerscht in Duitschland veel leven en de fabrieken

1

2

3

Vgl. nieuwjaarsrede Heldring, 2 januari 1924, in Jaarverslag K.v.K. A'dam (1924), p. 16:
‘De gemeentefinanciën van Amsterdam vereischen eveneens groote zorg, daar de rekening
van uitgaven en inkomsten slechts met opoffering van reserves der gemeentebedrijven, en
dan nog niet met zekerheid, sluiten zal en de belasting niet zonder gevaar voor verhuizing
naar elders verhoogd kunnen worden.’
De zinsnede over de gemeentefinanciën klopte niet geheel met de feiten en werd na een
opmerking terzake van wethouder Wibaut gewijzigd in: ‘.... door de rekening van uitgaven
en inkomsten slechts met aantasting van het reservefonds voor bijzondere doeleinden, en
dan nog ....’ (etc.) Vgl. Notulen openbare vergadering Kamer van Koophandel A'dam, 19
februari 1924.
Vgl. Jaarverslag K.N.S.M. 1924.
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schijnen - voor zoover zij niet wegens den strijd over den arbeidsdag in staking
verkeeren - met orders overvuld te zijn. Hotel- en restaurantprijzen zijn zeer hoog,
veel hooger dan ten onzent, het tegenovergestelde van een jaar geleden. Voor den
geruïneerden rentenier, professor en gepensionneerde is het bestaan meer kommervol
dan ooit.

2 Maart 1924.
De Ministerraad heeft besloten, ter zake van de voorgestelde overeenkomst tusschen
Vereenigde en Holland-Zuid-Afrika Lijn geen beslissing te nemen, alvorens Kröller,
die 4 dezer uit het buitenland terugkeert, gelegenheid gehad zal hebben te verklaren
of hij zich nog voor de Holland-Zuid-Afrika Lijn interesseert en in welken vorm.
Dit besluit is begrijpelijk, maar wellicht noodlottig, want het veroorzaakt op zijn
minst vertraging en daardoor mogelijk afbreking der wachtensmoede Vereenigde.
Intusschen heeft Heringa Van de Roemer ter verantwoording geroepen en deze heeft
nu schriftelijk aan Koning - een ouden makker uit de marine - erkend, dat de
belangstelling der firma Müller voor de Holland-Zuid-Afrika Lijn niet door de
Regeering is uitgelokt, een herroeping dus van de vroegere beweringen van Kröller
en Van de Roemer. Hierop schrijf ik aan Heringa, dat mijn beschuldigingen ten zijnen
aanzien (over tegenwerking, Heringa zegt, dat ik ‘dubbel spel’ gezegd heb) geen
grond hebben. Kröllers houding wordt er niet fraaier door belicht.
De jaarafrekening der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij valt
tegen; ondanks grooter vervoer ongeveer dezelfde uitkomst als in 1922 en voorts
tegenvallers door een ongunstig assurantiebedrijf voor eigen risico, afschrijvingen
op deelnemingen, enz. De bezuiniging en loonsverlaging heeft den bodem bereikt;
eerder is verhooging van bedrijfskosten te verwachten, en een belangrijke
vrachtenverbetering zie ik niet in de naaste toekomst. Er is 4 millioen meer aan
inkomsten noodig, om de afschrijving ruim te dekken. Een duister vooruitzicht.

22 Maart 1924.
Kröller, die later teruggekeerd is dan verwacht werd, heeft medegedeeld (aan de
Regeering) dat hij zich voorstelt de mogelijkheid om zich in de Holland-Zuid-Afrika
Lijn daadwerkelijk te interesseeren, ernstig te onderzoeken. Dit beteekent a. dat de
Regeering
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niets zonder goedkeuring van Kröller durft te doen, b. dat Kröller zijn spel voortzet,
c. dat er voor de Vereenigde opnieuw vertraging voor onbepaalden duur ontstaat.
Wij overwegen thans wat ons te doen staat: de Vereenigde te raden, de
onderhandelingen met de Holland-Zuid-Afrika Lijn (welke den laatsten tijd alle
medewerking verleend heeft en wier reisrekeningen enz. door onzen boekhouder
zijn nagezien) af te breken en op Kaapstad enz. te gaan varen, waardoor een scherpe
verhouding tusschen de groep-Van Aalst en ons kan ontstaan, terwijl er kans is, dat
Kröller dan bij de Holland-Zuid-Afrika Lijn geïnteresseerd raakt en dan wel van de
Regeering de contractswijziging gedaan krijgt, welke hij noodig acht, en ons blijvend
in de wielen rijdt; dan wel verder geduld te hebben, waardoor we kans loopen, dat
Kröller evenzeer den ongewenschten invloed bekomt, zonder dat wij onze positie
door het aanloopen der Kaaphavens versterken. Eindelijk kunnen wij er ook nog aan
denken, ons geld in de Holland-Zuid-Afrika Lijn met het tegenwoordige onereuse
en onuitvoerbare contract te steken, waardoor we de intrede van Kröller in de
Holland-Zuid-Afrika Lijn verhinderen, doch er ons aan bloot stellen, dat de Regeering
onder zijn invloed na afloop van de subsidie (over 2 jaar), als wanneer de lijn niet
voortgezet kan worden, geen force majeure zal willen erkennen en ons zal dwingen
tot voortzetting - af te koopen door concessies aan Kröller. Misschien is het geraden,
de Holland-Zuid-Afrika Lijn te verklaren, dat wij bij ons aanbod van overneming
blijven, maar intusschen van onze vrijheid gebruik maken op de Kaaphavens te gaan
varen, waartegenover zij zich zou moeten verplichten, geen overeenkomst met Kröller
of anderen aan te gaan.
Karnebeek heeft Snouck en Van Vlissingen naar de Soviets te Berlijn gestuurd,
die onverrichterzake terug gekomen zijn, omdat de Russen erkenning de jure
verlangen. Juist wat te verwachten was en wat Karnebeek wilde, daar hij nu weer
met de zaak kan wachten, want het Parlement wil thans nog geen de jure erkenning,
treurig en belachelijk genoeg. Wat maalt Rusland om ons? Tegenover den Raad van
Bijstand is Karnebeek's houding nogal ergerlijk. Van Aalst had mij reeds op den
morgen van 15 Februari gezegd, dat genoemde heeren naar Berlijn gestuurd zouden
worden, doch Karnebeek sprak in de vergadering, op dien dag gehouden, niet over
deze bedoeling, slechts over zijn bezwaren tegen onderhandelen. Als hij denkt,
tegenover zijn raadslieden met dergelijke onbetrouwbare geheimzinnigheid juist te
handelen, vergist hij zich als velen die niet recht door zee zijn.
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Heden eeuwfeest der Nederlandsche Handel-Maatschappij, gelukkig zonder veel
persoonlijke bewierooking gevierd. Het was merkwaardig te zien, hoe weinig populair
zij is, al zou men uit de belangstelling bij de receptie het tegenovergestelde afleiden.
De oorzaak ligt voor een groot deel in haar indringen op het terrein van den localen
goederenhandel en in haar soms weinig loyaal optreden. De bijdragen voor het
geschenk, haar namens den Amsterdamschen handel aangeboden, waren voor velen
een gedwongen fraaiigheid.
Wij bemerken meer en meer, dat bij de Engelschen en Duitschers geneigdheid
bestaat, met de Hollandsche lijnen tot overeenstemming te komen. Na de ‘hint’ der
Duitschers, door Van de Roemer overgebracht, die wij afwezen, omdat wij niet van
de tusschenkomst van Kröller gediend zijn en omdat wij niet met de Duitschers, die
ons voor een jaar afwezen, willen praten, voordat we de Engelschen erbij hebben,
kregen we nu dezer dagen te hooren, dat Elder Dempster, de groote lui van de
West-Afrikavaart te Liverpool, ons gaarne spreken willen. En nadat wij dit
aangenomen hadden, komt Amsinck (Woermann) plotseling bij Bernard Ruys, zijn
oude relatie, en vraagt, ondanks onze afwijzing, een onderhoud met mij, ofschoon
hij mij vermoedelijk het afspringen van onze onderhandelingen in 1920 nooit vergeven
heeft. Wij moeten echter fatsoenshalve en ook uit goede tactiek eerst met de
Engelschen gesproken hebben. Valstar gaat dezer dagen naar Liverpool. Volgens
Amsinck zijn Engelschen en Duitschers het reeds eens. Ook uit Oost-Afrika ontvingen
wij bericht, dat de Engelsche lijnen daar beginnen bij te draaien. Dat opent voor de
Vereenigde het perspectief, dat zij weldra definitief haar plaats in de verschillende
conferences veroverd zal hebben.

30 Maart 1924.
Aan het diner der Nederlandsche Handel-Maatschappij - een mooi feest in het
Concertgebouw, dat met de honderd bloemstukken waarmede de handel de
Nederlandsche Handel-Maatschappij begiftigd had, schitterend aangekleed was - zat
ik naast Deterding, die - begrijpelijkerwijs - groote minachting voor den Minister
van Koloniën1, eenige plaatsen van ons gezeten, heeft en die op de hem eigen
luidruchtige manier aan den dag legde. Het ‘Simon de

1

S. de Graaff, van 1919-1925 en 1929-1933 minister van koloniën.
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leugenaar’1, met welken eerenaam de hoogwaardigheidsbekleeder meer aangeduid
wordt, klonk telkens luide over tafel, maar Simon gedroeg zich, als altijd bij dergelijke
gelegenheden, als een eend die met water besproeid wordt.
Ik vroeg Deterding of hij berichten over den toestand in Rusland had. Hij zeide
met zekerheid in Mei van dit jaar, of uiterlijk van het volgend jaar, een omwenteling
te verwachten, die de partij van Krassin aan het roer zou brengen, in elk geval de
gematigde richting zou doen zegevieren. De extremisten, die thans nog schalten und
walten, brengen het land hoe langer hoe meer achteruit en hebben door hun aantasten
van den godsdienst de geestelijkheid en de boeren tegen zich geladen.

4 April 1924.
Valstar is uit Engeland terug en heeft bij Elder Dempster te Liverpool bevonden, dat
zij zeer gaarne bereid zijn, met ons en de Duitschers over een regeling van de
Zuid-Afrikavaart te onderhandelen en dat zij het in het geheel nog niet met de
Duitschers eens waren. Het beweren van Amsinck was dus, zooals zoo vaak het geval
met Duitsche reeders, onwaar. Zoowel de Engelschen als wij blijken echter
overeenstemming met hen noodzakelijk te achten en afgesproken werd, dat wij hun
naar aanleiding van hun voorloopig vergeefsch bezoek zouden berichten, dat wij
thans tot spreken bereid zijn. Bij die eerste bespreking zal hun dan gevraagd worden,
vooraf hun afspraken met zekere groote afladers bloot te leggen. Loopt dit - dan
zullen de drie partijen aan de groene tafel gaan zitten.
Valstar bezocht tevens, geïntroduceerd door Elder Dempster, de Union Castle te
Londen - aangaande wie Amsinck eveneens gezegd had, dat zij het met de Duitschers
over Oost- en Zuid-Afrika eens was. Ook dit bleek onjuist te zijn. Men onderhandelde,
maar alleen ten aanzien van Oost-Afrika bestond er kans, dat men het eens zou
worden, indien de Duitschers zekere voorwaarden aannemen, waarop zij
waarschijnlijk zonder onze medewerking niet kunnen ingaan. Aangaande Zuid-Afrika
was er geen kwestie van overeenstemming, om de eenvoudige reden, dat enkele
Engelsche reeders (in dit geval o.a. Harrison) niets met eenigen Duitscher te maken
willen hebben. Wat een overeenkomst met de Hollanders aangaat: een prealabele

1

De voornaam van de minister: Simon.
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voorwaarde zou het samengaan der Hollandsche lijnen zijn, omtrent wier geharrewar
de Union Castle vrijwel ingelicht bleek te zijn.
Het is duidelijk, dat, indien de Holland-Zuid-Afrika Lijn eenmaal opgelost is, de
kans op ons toetreden tot de conference groot is, want de Duitschers zijn vechtensmoe,
de Engelschen zijn ook tot praten bereid en in het geval van West-Afrika beschouwen
zij ons eerder als hun bondgenooten tegenover de Duitschers dan als vrienden van
de laatsten.
Door eerst de tusschenkomst van Kröller en daarna de onderhandelingen met de
Duitschers, voorafgaande aan die met de Engelschen, af te wijzen, hebben wij, voor
allen aanschijn, eerstgenoemde voor een goed deel uitgeschakeld en zijn wij zelven
de bemiddelaars tusschen Engelschen en Duitschers geworden. Slechts ten aanzien
van Zuid-Afrika wordt de positie nog door Kröllers interventie bij de Regeering
vertroebeld. Valstar meent, dat het oogenblik gekomen is, de Regeering aan te bieden,
de rest van het subsidie te laten vallen, op voorwaarde, dat het contract der
Holland-Zuid-Afrika Lijn in den door ons gewenschten zin gewijzigd wordt en zij
van haar verplichting tot terugbetaling van het reeds genoten subsidie (voorschot)
ontheft. Ik gevoel er veel voor.

6 April 1924.
Er wordt den laatsten tijd veel naar de positie van Van Vlissingen1 gevraagd. Naar
ik van Van Walree verneem, die het weten kan, is hij meer dan op. Zijn groep - de
Van Beuningens2 en hij - heeft ongeveer 8 millioen in de automobiel- en
vliegtuigfabriek Trompenburg verloren3, waarin zij door een zekeren Wijnmalen
bestolen zijn. Tegenover de Twentsche Bank was Van Vlissingen persoonlijk borg
voor 2 millioen, uit welke verplichting hij zich tevergeefs heeft trachten uit te draaien.a
Het einde is geweest, dat de Van Beuningens

1
2

F.H. Fentener van Vlissingen.
De broers Willem van Beuningen, gehuwd met Charlotte Elizabeth Fentener van Vlissingen,
Daniël George van Beuningen en John Wells van Beuningen, allen directeuren der
Steenkolenhandelsvereeniging te Utrecht.
3 N.V. Trompenburg Automobiel Mij. te Amsterdam, opgericht 1898, produceerde vliegtuigen
en auto's, naar de toenmalige directeuren J. en H. Spijker Spijkers genaamd. De malaise van
1921 gaf een terugslag, die onoverwinbaar bleek. Het einde kwam in 1922. Vgl. De Vries,
Amsterdam, p. 41, 84, p. 87. Jaarverslagen K.v.K. A'dam 1919-1922.
a Vanaf ‘uit welke verplichting ....’ door Heldring in het origineel geschrapt.
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betaald hebben (één van hen is Van Vlissingens zwager). Of de
Steenkolenhandelsvereeniging, welke zwaar in de tot nu toe veel geld gekost hebbende
kolenmijn1 aan de Limburgsche grens geïnteresseerd is, aan crediet ingeboet heeft,
heb ik nog niet kunnen ontdekken. D.G. van Beuningen, die met Van Vlissingen
directeur is, zie ik voor een goed zakenman aan, niet geniaal, zooals zijn zwager,
maar intelligent en zeer werkzaam. Ik had niet gedacht, dat zoo'n sluwe vos als Van
Vlissingen zich zóó zou laten uitkleeden. Naar buiten toe is zijn optreden in niets
veranderd.
Ter Meulen, die zoo juist uit Budapest en Parijs terug is, vertelde mij, dat Fransche
insiders (reeds in December zeide hij mij het) sedert December voortdurend vast op
de franc geweest zijn en dat de snelle daling in Januari en Februari ontstaan is
voornamelijk door de paniek onder de Fransche beleggers, flink geholpen door
Oostenrijksche en Duitsche speculanten. Had de Regeering niet op het laatste
oogenblik ingegrepen, dan ware de lawine niet meer te stuiten geweest. De snelle
rijzing der laatste weken heeft het vertrouwen bij den gewonen man hersteld, maar
aan den Franschen exporteur, die in vreemde valuta verkocht had, veel geld gekost,
evenals aan de importeurs, die hun voorraden in francs aangevuld hebben. De
baissespeculatie in het buitenland heeft ook zwaar verloren, maar de wilde geruchten
welke te Parijs aangaande daarin betrokken, hier gevestigde banken de ronde gedaan
hebben, zijn onjuist geweest. Zelfs de altijd in de eerste plaats besproken
Rotterdamsche Bank schijnt schotvrij geweest te zijn. Of dit bij de Duitsche banken
hier ook het geval is, kan ik niet beoordeelen. Mijn zwager Alex Bungener, die met
De Lubersac te Parijs geassocieerd is, welk huis in valuta's arbitreert, kwam onlangs
expres over om zich op de hoogte te stellen. Hij kreeg ongeveer dezelfde inlichtingen.
Het herstel van de franc heeft de positie van Poincaré zeer versterkt, en nu hij zijn
ministerie naar links omgewerkt heeft, gaat hij waarschijnlijk blijgemoed de
verkiezingen tegemoet, en het ziet er niet naar uit dat hij, ondanks zijn nieuwe, minder
nationalistisch aangelegde medewerkers, een soepeler buitenlandsche politiek zal
volgen. Met spanning ziet men de conclusies der experts tegemoet, die blijkens hun
vertraagde uitspraak voor groote moeilijkheden zitten. Daar de Duitschers hoe langer
hoe meer in de stemming der ‘Draufgänger’

1

De Sophia Jacoba, langs de Limburgse grens, doch op Duits grondgebied. Vgl. Ingen Housz,
Fentener van Vlissingen, p. 347.
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à la Ludendorff terug gekomen zijn - grootendeels het gevolg van de Fransche
usurpatie, die weer een uitvloeisel van het niet nakomen hunner
Versailles-verplichtingen door de Duitschers is en welk te kort schieten, behalve aan
onwil en opzet hunnerzijds aan de onvervulbaarheid van het hun afgedwongen tractaat
is toe te schrijven - is mijn hoop, dat we wellicht in 1924 tot een internationale
regeling zouden komen, weer aanmerkelijk gedaald. Ik ben bezorgd over den loop
der zaken in het voorjaar.
De heer Rengers (Theo van Welderen Rengers), dien ik onlangs weer ontmoette,
sprak zelfs van een a.s. oorlog. Van zijn plan om met de Amerikanen een
internationale steunactie op touw te zetten, is niets gekomen, omdat de echt Duitsche
flater, te Washington bij den rouw voor Wilson begaan, de sympathie in Amerika
plotseling heeft doen wegsmelten en overigens ook de herleving van zaken in
Duitschland den indruk, dat er periculum in mora was, heeft weggevaagd. Dat er
achter het voorspoedsgordijn veel ellende schuilt en gevaarlijke ellende, vrees ik
intusschen zeer.
Ter Meulen is ten aanzien van de hier door de banken met medewerking van
buitenlandsche banken als Kleinwort, de Westminster, Lagard, Mendelsohn,
opgerichte acceptmaatschappijen niet zeer hoopvol gestemd. Hij verwacht daarvan
onderling gekrieuw, gegeven het antagonisme tusschen b.v. den Handel-Maatschappij
en de Rotterdamsche Bank, die daarin broederlijk vereenigd zijn. Bovendien acht
hij onze discontomarkt te klein om veel te kunnen absorbeeren, al wil Vissering
meehelpen. Het laatste is zeker juist, zoolang het gewoonte blijft bij
scheepvaartmaatschappijen enz. om beschikbare middelen in prolongatie te steken
in plaats van in eerste-klas wissels. Ook ben ik bevreesd, dat onze geldmarkt nu nog
vlugger ten behoeve van Duitschland leeg gezogen zal worden.

10 April 1924.
Dezer dagen heb ik de laatste eer aan den ouden Jan Hudig1 te Rotterdam bewezen.
Hij was een Rotterdammer van de allerbeste soort. Een hart van goud, altijd moedig,
vol humor en niet van het platte materialisme dat het meerendeel van zijn gegoede
stadgenooten kenmerkt. Ik heb hem in de 25 jaar van mijn directeurschap (hij was
commissaris bij onze maatschappij) leren waardeeren.

1

Jan Hudig (1838-1924).
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Het advies der deskundigen (commissies-Dawes1 en -McKenna2) is uit. Het heeft
een goede pers en is ongetwijfeld een veel beter stuk werk dan alle vorige schema's,
door de Commissie van Herstel of de staatslieden uitgebroed, maar ook hier mist
men weer de vaststelling van een bereikbaar totaalbedrag der schuld van Duitschland
aan de geallieerden en wordt voorgesteld - na eenige jaren van bepaalde, betrekkelijk
geringe schadevergoedingen - de hoogte der jaarlijks te betalen sommen, boven een
zeker minimum, van den welvaartsindex afhankelijk te doen zijn. Of het gevluchte
Duitsche kapitaal onder deze omstandigheden zal repatrieeren - het eerst noodige
voor het herstel - blijft de vraag. De commissie was ten aanzien van het bepalen van
een totaalbedrag gebonden door de voorwaarde, dat aan het vredesverdrag niet getornd
mocht worden - dit te harer verontschuldiging. Ondanks deze feilen is het voor de
Duitschers zeker zaak op de nieuwe voorwaarden in te gaan, stel dat ze door de
geallieerden worden overgenomen. Zij weten dan althans waaraan zij gedurende de
eerstvolgende jaren toe zijn, vooral omdat het er naar uitziet, dat hun valuta tegenover
het pond (de Engelschen hebben heel aardig de Goldnotenbank aan het pond
vastgeknoopt) stabiel zal zijn.

16 April 1924.
Aan de Vereenigde deden wij het door Valstar verdedigde voorstel3 toekomen en
voegden er aan toe, dat het noodig zou zijn, de mededeeling, dat wij de verplichtingen
der Holland-Zuid-Afrika Lijn, behalve de terugbetaling van het subsidie (en boeten),
willen overnemen, zonder aanspraak op het restant van het subsidie te maken, te
publiceeren, daar anders de Regeering de zaak toch maar sleepende houdt. Hierover
wordt de volgende week beslist.
Aan Van Aalst, die den volgenden dag bij mij was, deed ik mededeeling van dit
voorstel. Hij vreesde, dat het bekend worden ervan

1

2

3

Het plan-Dawes van 9 april 1924 beoogde een nieuwe regeling der herstelbetalingen. Vgl.
Bruins, Rapporten van Deskundigen, p. 383, 410 en 434; Stolper, Deutsche Wirtschaft seit
1870, p. 109 vlg.
De Commissie-MacKenna had tot opdracht een onderzoek in te stellen naar de omvang van
het uit Duitsland naar het buitenland gevoerde kapitaal en naar de middelen om dit kapitaal
naar Duitsland terug te brengen. Vgl. Bruins, Rapporten van Deskundigen, p. 434 vlg.
Vgl. p. 546.
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de vooruitzichten van het wetsontwerp tot staatssteun aan den Koninklijken
Hollandschen Lloyd zou bederven. Dit is dus een reden te meer voor hem om de
Regeering te bewegen eindelijk toe te happen en Kröller naar huis te sturen (wat zij
toch niet durft te doen). Gisteren liet hij mij weten, dat hij Aalberse niet heeft kunnen
te pakken krijgen, omdat de minister in retraite is (in een klooster). Hij drong zeer
op eenig uitstel aan.
Intusschen is ook het voorloopig verslag over het wetsontwerp Koninklijke
Hollandsche Lloyd verschenen. Het is hoogst ongunstig, doch wordt door een sterk
Rotterdamschen bijsmaak bedorven.1 Het ontwerp leent zich zeker tot critiek: het
bevat geenerlei waarborg voor goed beheer en het staatsgeld komt vrij sterk in het
gedrang achter andere schulden der onderneming. In de Kamer van Koophandel heeft
niemand lust het te verdedigen, ofschoon men het een ramp zou achten, indien de
maatschappij ten onder ging. De heeren van den Lloyd hebben mij steeds gemeden;
ik meen, dat ik den staat wel aan een betere oplossing had kunnen helpen.
Van Walree zeide mij heden, dat Van Aalst bepaald uit zaken wil. Hij had het hem
zelf gezegd. Het gerucht loopt al lang, maar ik heb er geen recht geloof aan gehecht.
Volgens Van Aalst heeft Guépin de Nederlandsche Handel-Maatschappij 12 millioen
gekost. Een deel ervan komt toch zeker voor Van Aalst's eigen schuld.

26 April 1924.
Van Aalst zeide mij dezer dagen, dat hij Aalberse den 22sten gesproken en hem
verklaard had: ‘Wij wachten op U, want meneer Kröller heeft gezegd, dat hij U en
de Vereenigde zou spreken.’ Dit lijkt alles op ergerlijk spelen met ons, Vereenigde.
Van Aalst zou nu Kröller zijn ongenoegen over zijn houding te kennen geven.
Intusschen kan ik de gedachte niet van mij af zetten, dat Kröller en Van Aalst een
gemeenschappelijk belang hebben: het wetsontwerp Koninklijke Hollandsche Lloyd
in veilige haven te brengen, en convenieert hun van dat oogpunt elke vertraging van
de oplossing der

1

In Rotterdam was men eerlijk verontwaardigd over het smijten van geld in deze bodemloze
put, terwijl Van Nievelt Goudriaan & Co. met zijn Rotterdam-Zuid-Amerikalijn maar in
concurrentie zonder steun moest blijven ploeteren. Uiteindelijk kreeg Rotterdam door de
uitkomst gelijk. Heldring treedt hier als vrijhandelaar niet in zijn beste licht, staatssteun
aanvaardend waar het om zijn Amsterdamse dierbaarheden gaat.
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kwestie Holland-Zuid-Afrika Lijn en Vereenigde. M.a.w. ik ben niet overtuigd, dat
achter alles geen doorgestoken kaart schuilt. De Vereenigde heeft gisteren echter
een (door mij onderteekenden) brief aan Van Aalst gericht, waarin zij constateert,
dat de zaak nu, buiten haar schuld, meer dan een jaar traineert en zij, door haar
voorwaardelijke overeenkomst gebonden zijnde, naar allen aanschijn in de
wachtkamer gehouden wordt, daarvan genoeg heeft en meedeelt, dat zij zich na 15
Mei vrij beschouwen zal, indien haar dan geen bericht bereikt heeft, dat de Regeering
de contractswijziging onverwijld aan het Parlement zal voorleggen. Zij zal dan op
de Kaaphavens gaan varen. Advienne que pourra! Onzerzijds is het mogelijke gedaan.
Van het denkbeeld, van verdere subsidie tegenover kwijtschelding der reeds
verstrekte voorschotten af te zien, zijn wij terug gekomen, daar Nijgh van Brautigam,
het socialistisch kamerlid, dat aan de Minister eenige onbevredigend beantwoorde
vragen ten aanzien van haar houding in zake de Vereenigde-Holland-Zuid-Afrika
Lijn stelde1, vernomen had, dat die afstand niet den indruk van een concessie zou
maken en de verlangde kwijtschelding der reeds betaalde voorschotten bij de Kamer
het vermoeden zou wekken, dat de Vereenigde spoedig betere vrachten verwacht en
dus den Staat niet het profijt van betere tijden gunt. Ook wilde men, om geen
onnoodige verscherping te veroorzaken, niet tot publicatie overgaan, tenzij dit noodig
wordt.

12 Mei 1924.
Van 29 April tot 3 Mei te Parijs geweest, van 4 tot 11 Mei in het Kurhaus Sain-Matt
bij Lucern en gisteren en heden een bezoek aan de Chaponnières te Genève gebracht.
Te Parijs had ik verschillende besprekingen met Loudon en leden

1

Vgl. Handelingen, Tweede Kamer, Aanhangsel, p. 131; de vragen gedateerd 11 april 1924.
Minister Aalberse bevestigt dat er in maart 1923 een voorlopige overeenkomst is getroffen
tussen V.N.S. en de H.Z.A.L., doch dat hieraan geen goedkeuring kan worden gehecht zonder
voorafgaande wettelijke goedkeuring van de dan noodzakelijke wijzigingen in het
oorspronkelijk contract met de Holland-Zuid-Afrika Lijn (wet van 30 juli 1921, Staatsblad
no. 1018). De regering meent niet een dergelijke wijziging van wet te mogen indienen voordat
gebleken is dat geen regeling kan worden getroffen, waarbij het voortbestaan der maatschappij
ook zonder zodanige wetswijziging voldoende is verzekerd. Overleg dienaangaande is nog
hangende.
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van de Hollandsche kolonie in verband met de Nederlandsche deelneming aan de
internationale tentoonstelling van toegepaste kunst te Parijs in 1925, waar onze
architecten, beeldhouwers en aanverwante kunstenaars zeer goed voor den dag kunnen
komen, omdat de ontwikkelingsstand van die kunst ten onzent, vergeleken met vele
andere landen, een zeer gunstige is. Ik heb mij er toe laten vinden de voorzitter van
de te benoemen regeeringscommissie te worden op voorwaarde, dat de regeering ƒ
50.000, - van de Staten-Generaal loskrijgt. Eerst wilde zij niet, omdat men in Den
Haag niet begrijpt, wat wel en niet veroorloofde uitgaven zijn, het geld wegsmijt aan
schoolmeesters, ambtenaren en werkloozen en onthoudt aan nuttige zaken. Ten slotte
deed Colijn het toch, maar nu moet er nog ƒ 100.000, - van particulieren gevonden
worden, hetgeen een heele toer zal zijn. Ik had het misschien niet op mij moeten
nemen, want ik was den laatsten tijd, na, dank zij de psycho-analytische behandeling
van Dr. van der Chijs in November/Januari, heel goed geweest te zijn, weer vaak
moede en toen ik uit de drukte van Parijs weg was, waar ik goed sliep, te Lucern aan
mijn gedachten overgeleverd was, begon ik over de te vinden ton te piekeren en
bracht vele slapelooze nachten door. De verveling van het Kurhaus met zijn publiek
van oude juffrouwen (Vissering had het mij aanbevolen, net iets voor hem) en het
slechte weer hebben er toe meegewerkt. Vandaag na een heerlijken, zij het ook
kortstondigen slaap en een paar gezellige dagen te Genève, zie ik alles weer door
een zonnigen bril. Maar ik ga toch v.d. Chijs weer eens opzoeken, want het blijkt,
dat ik niet vast in mijn schoenen sta.
Te Genève ontmoette ik voor het eerst sedert vele jaren mijn ouden schoolkameraad
Johan van Notten, consul aldaar, gewichtig als altijd, en Van Hamel1, die mij vertelde,
dat Hunger in Albanië niet voldaan heeft.2 Te slap tegenover het roerige volk van
dat landje en er niet in geslaagd, prestige bij inboorlingen en de buitenlandsche
gezanten te verwerven. Een gentleman van top tot teen, maar niet de man die er
noodig is. Jammer, want het is geen bonne marque voor Holland en men zal hem
door een andere nationaliteit vervangen. Van Hamel vertelde mij ook, dat Zimmerman
van de Volkerenbond te hooren gekregen heeft, dat hij in Oostenrijk te weinig
bezuinigd

1
2

J.A. van Hamel.
J.D. Hunger, die financieel adviseur van Albanië was.
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en te zwaar belastingen geheven heeft1, terwijl de pers het doet voorkomen, dat het
de Oostenrijksche regeering contra Zimmerman is, die aldus wil. Volgens Van Hamel
is er bij de laatste conferentie te Genève een crisis tusschen Zimmerman en zijn
lastgevers geweest.

18 Mei 1924.
Ik gevoel mij, terug gekomen, veel beter. Klaarblijkelijk ben ik niet rijp voor het
besjeshuis.
De Regeering heeft eindelijk besloten de overeenkomst tusschen Vereenigde en
Holland-Zuid-Afrika Lijn voor de Staten-Generaal te brengen en op den fatalen
datum - den 15den - waarop ons ultimatum verviel, hadden wij er het bericht van.
Van Aalst zei mij, dat hij er zich zoo over opgewonden had, dat het hem op een
hartaandoening te staan was gekomen, waarvoor hij thans rust neemt. Bij die
gelegenheid klaagde hij er over, dat de last hem te zwaar is en hij in zijn collega's
geen steun heeft. Geen wonder! Aan wien de schuld? Aan Van Walree heeft hij
gezegd, dat hij wil aftreden.
De onderhandelingen met Rusland zijn mislukt. De Soviets zijn - zooals te
verwachten was - onhandelbaar gebleken. Karnebeek heeft zijn zin en het geheele
Parlement, met uitzondering van de communisten, geeft hem gelijk, ofschoon hij in
1923 waarschijnlijk alle gelegenheid gehad heeft, op behoorlijke voorwaarden tot
een handelsverdrag te komen. Intusschen zijn de berichten over de behandeling van
buitenlandsche schepen in Rusland, die wij van Duitsche zijde vernamen, zoo weinig
aanmoedigend, dat ik voorloopig niet betreur, geen onzer schepen naar Russische
havens te zien vertrekken.
In zaken slecht: veel vervoer, maar tot verlies latende vrachten. Loonen en kosten
te hoog.
Ik hoorde dezer dagen van Patijn, dien ik aan de Nederlandsche Bank ontmoette,
dat Karnebeek het verloop van zaken met Rusland toch beroerd vindt. Hij had
inderdaad verwacht, dat hij ook na de de jure erkenning door Engeland nog een
handelsverdrag kon sluiten en had niet op de hooge eischen der Soviets gerekend.
Zijn beleid getuigt aldus niet van goed inzicht.2

1
2

Zimmerman was van 1922 tot 1926 hoge commissaris voor de Volkenbond in Oostenrijk.
Vgl. over de tot dusver gesloten handelsverdragen van Rusland met andere mogendheden
E.S.B. (1924), p. 27. Heldring had in zijn nieuwjaarsrede als voorzitter der Kamer van
Koophandel er al op gewezen dat het meer en meer tijd werd dat de regering tot een
handelsovereenkomst met de Sovjets kwam.
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26 Mei 1924.
De West-Afrika Duitschers hebben eieren voor hun geld gekozen: zij komen morgen
in Den Haag om met ons te onderhandelen - zonder intermediaire van Kröller, dien
wij aldus uitgeschakeld hebben.
Het wetsontwerp Koninklijke Hollandsche Lloyd komt eveneens morgen in de
Tweede Kamer.1 De stemming was er daar niet gunstig voor, ook niet na het
verschijnen van de Memorie van Antwoord; maar ziet, de Rotterdamsche Kamer van
Koophandel2 zendt op het juiste oogenblik een adres af, dat zoo duidelijk en op zoo
weinig waardige wijze de belangen van de Rotterdam Zuid-Amerika lijn3 verdedigt
en op het afslachten van den Lloyd bedoeld is, dat vele leden waarschijnlijk hun stem
vóór het ontwerp zullen geven, ofschoon zij het oorspronkelijk zeker hadden
verworpen willen zien. Daar de Rotterdamsche Kamer het in haar adres voorstelt,
alsof de bewering van de Regeering, dat het prestige van Nederland met het
voortbestaan van den Lloyd gemoeid is, belachelijk geacht moet worden en dit
argument van den Minister juist het alles beheerschende is, heeft de Amsterdamsche
Kamer nog fluks harerzijds in een adres, waarin zij de merites van het wetsontwerp
en detail niet bespreekt, er bij de Tweede Kamer op aangedrongen, zich in de eerste
plaats door de overweging, dat inderdaad het nationale prestige tegenover de
wereldscheepvaart en in Zuid-Amerika met

1

2

3

Het wetsontwerp tot toekenning van kasvoorschotten aan de N.V. Koninklijke Hollandsche
Lloyd, bij K.B. van 7 maart 1924. Hierbij werd de overeenkomst ter bekrachtiging voorgelegd,
die op 10 december 1923 was gesloten tussen de minister van arbeid, handel en nijverheid
en de K.H.L. De staat verbond zich t.a.v. de exploitatie aan de maatschappij als geleend ¾
van de bedragen uit te keren, waarmee gedurende vijf jaren (vanaf 1 oktober 1923) de
exploitatie-uitgaven de exploitatie-ontvangsten zouden overtreffen, tot een totaal van ƒ
5.250.000, -. De K.H.L. verbond zich verder een soortgelijke overeenkomst met de gemeente
Amsterdam te sluiten, tot een derde van de van de staat ontvangen bedragen. Vgl. Wet van
8 juli 1924, in Staatsblad, nr. 333. Vgl. over de reorganisatie Jaarverslag K.v.K. A'dam
(1924), p. 444.
Vgl. Adres der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam aan de Tweede Kamer
betreffende kasvoorschotten aan de Kon. Holl. Lloyd, 20 mei 1924, in Jaarverslag K.v.K.
R'dam (1924), bijlage XXVI, p. 165-177.
In 1892 ontstaan door een overeenkomst van belanghebbende Rotterdamse kooplieden met
de Hamburg-Süd-Amerikanische Dampfschiffahrt-Gesellschaft.
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het verdwijnen van de Lloyd een zwaren slag zou krijgen, te laten leiden.1
Intusschen hoor ik van Ferd de Beaufort (die uit Indië terug is en zijn taak bij de
Nederlandsche Bank aanvaard heeft2), dat zoowel de passagiersschepen als de
vrachtbooten van den Lloyd sluitende reisrekeningen maken.

30 Mei 1924.
Hollandsche Lloyd met groote meerderheid erdoor.3 Rotterdam heeft dus goed
geholpen.4
Dezer dagen vroeg de burgemeester mijn oordeel over de vooruitzichten van een
wereldtentoonstelling in 1928, tijdens de Olympiade, welke dan te Amsterdam plaats
heeft, te houden. Naar mijn meening zijn wereldtentoonstellingen uit den tijd en is
Amsterdam er niet de stad voor. Eerder een koloniale tentoonstelling, en een van
architectuur, bloemen en planten en dan zóó op te zetten, dat er iets blijvends uit
komt, b.v. een academie voor beeldende kunsten in het dan vastgelegde plan Zuid.

12 Juni 1924.
Weer eenige dagen te Parijs geweest in verband met de tentoonstelling.5 Ik schiet
met de inzameling van gelden goed op, ondanks den geringen steun welken ik van
mijn medestanders ontvang. ¾ van de benoodigde ton zijn bijeen en het wetsontwerp
regeeringscrediet heeft den Raad van State verlaten.
In zake Holland-Zuid-Afrika Lijn geen voortgang te bespeuren. Het wetsontwerp
hangt ergens, waarschijnlijk bij de Koningin. Aan Van Leeuwen heb ik gevraagd er
in den Raad van State spoed mee te maken. De memorie van toelichting, welke
Heringa erbij geschre-

1
2
3

4
5

Vgl. telegram aan de Tweede Kamer van 22 mei 1924, in Jaarverslag K.v.K. A'dam (1924),
bijlage 22.
Als directeur.
Het ontwerp van wet tot toekenning van kasvoorschotten aan de N.V. Kon. Holl. Lloyd werd
in de Tweede Kamer aangenomen met 48 tegen 28 stemmen, in de Eerste Kamer met 27
tegen 2. De wet in het Staatsblad, 8 juli 1924, no. 333.
Vgl. hier p. 554.
Van toegepaste kunst. Vgl. hier p. 552.
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ven heeft, is een prul, maar hij wilde er niets in veranderen, eigenwijs als altijd.
In zake West-Afrika Lijn conferenties met Engelschen en Duitschers. De eersten
op onze hand, de laatsten onbetrouwbaar als gewoonlijk. Voortgang niet belangrijk,
maar daar de Duitschers er financieel slecht voorstaan, zullen zij ten slotte wel eieren
voor hun geld kiezen.
Gisteren had ik een memorabel onderhoud met Van Aalst naar aanleiding van zijn
herhaalde (verleden vroeg Van Eeghen mij) uitnoodiging tot het commissariaat der
Nederlandsche Handel-Maatschappij. Ik zeide hem, dat mijn gezondheid thans geen
beletsel meer is, maar dat ik ernstig bezwaar had, bij de tegenwoordige samenstelling
der directie in het bestuur te reden. Zooals Van Aalst mij zelf onlangs verklaard had,
wordt hij onvoldoende gesteund door zijn medeleden der directie. Bierens de Haan,
een brave man, is niet bekwaam, maar verbeeldt zich heel wat en Everwijn, misschien
wel knapper, is een ambtenaar van huis uit en wordt nooit een zakenman. Beiden
zijn geen menschen, die de cliëntèle aantrekken. Vester is een prettige, vroolijke
man, maar uit de weinige aanraking welke ik met hem aan de Java-China-Japan Lijn
heb, kan ik geen verder oordeel over zijn waarde vormen. Van Aalst gaf dit alles toe.
Welnu, verklaarde ik, wanneer ik commissaris ben, kan ik onmogelijk genoegen met
dezen toestand nemen, te minder, omdat Van Aalst zich meer wil terugtrekken - op
raad van zijn arts - misschien over eenigen tijd aftreden, maar ik weet niet of ik een
reconstructie van de directie zou bereiken. Maar wel, dat mijn verhouding tot Bierens
de Haan en Everwijn, welke zeer goed is, al heeft de eerste na zijn huwelijk al zijn
vrienden laten schieten, verstoord zou worden. Daarin heb ik geen lust. Wie moet
ook president worden, wanneer Van Aalst werkelijk weggaat (wat ik nog niet zie
gebeuren)? Everwijn vigileert er natuurlijk op, maar is niet de man er voor. Ik noemde
Trip (over eenige jaren), maar meer eigenaardig behoort hij Visserings opvolger te
worden. Ik vroeg Van Aalst, waarom hij La Gro, thans bij de Banque de Paris, een
oud-factory man, zeer bekwaam en internationaal geschoold, niet nam. Hij gaf twee
redenen op: niet voldoende standing en Vester lust hem niet. De werkelijke reden
is, dat Van Aalst geen bekwame, zelfstandige menschen, die in zijn plaats kunnen
handelen, naast zich wil hebben en dat is ook de oorzaak van de tegenwoordige,
onbevredigende samenstelling van het college. Hij denkt nu als aanvulling over Crena
de Iongh, agent
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te Rotterdam, een zeer sympathiek jongmensch, maar, naar het mij schijnt, te
zachtzinnig om in deze moeilijke tijden mede aan het hoofd van onze grootste
bankinstelling te staan.1 Van Walree hoopt mij als president der Handel-Maatschappij
te zien, maar met de Koninklijke Boot dans la dèche en Van Aalst als machthebber
zie ik dat niet gebeuren.
Intusschen zijn wij als de beste vrienden gescheiden en hij, Van Aalst, vroeg mij
of hij op mij rekenen kon, als de bezwaren die ik had, niet meer bestonden. Ik
antwoordde bevestigend.

13 Juni 1924.
Gisteren aan Buitenlandsche Zaken Snouck gesproken. De Russen hebben nu laten
weten, dat ze wel op basis van Zweden en Noorwegen willen afsluiten, maar een
uitnoodiging wenschen om hier te komen. Begrijpelijkerwijze wacht men nu het
verloop der onderhandelingen te Londen af.2
De Duitsche spoorwegtarieven zijn in dezen winter, ondanks het verdrag van
Versailles, ten onzen nadeele en ten voordeele der Duitsche havens verlaagd.3
Buitenlandsche Zaken ervoor gespannen, doch heeft zich door de Duitsche Regeering
om de tuin laten leiden. Ik wilde thans op de credietgeving door Nederland invloed
uitoefenen, hoorde van Snouck, dat de Duitschers meer crediet willen hebben, om
de tarieven als concessie te geven. Ik zou België er op af sturen.

1
2
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Crena zou in 1925 directeur worden, in 1934 president; in 1939 zou Heldring hem opvolgen.
Vgl. Oud, Jongste verleden, dl. II, p. 196 vlg.
Door deze Seehafenausnahmetarife werden de havens van Nederland en België benadeeld.
België kon zich daarbij beroepen op art. 365 van het verdrag van Versailles. Uit het begin
oktober aan de Staten-Generaal door de minister van buitenlandse zaken aangeboden
Oranjeboek bleek dat op grond van Duitse verzekeringen en toezeggingen een bevredigende
oplossing kon worden tegemoet gezien. Met ingang van 1 januari 1925 zijn toen op de Duitse
Spoorwegen ook t.b.v. de Ned. zeehavens een aantal uitzonderingstarieven ingevoerd, van
geringe betekenis echter, daar zij niet het vervoer van en naar ons onmiddellijk achterland
betroffen, doch dat met verder gelegen, voor ons minder belangrijke gebieden. Vgl.
Jaarverslag K.v.K. A'dam (1925) p. 19, en nota over de Seehafenausnahmetarife, 10 juni
1925, in Archief Ned. Bank, archief Vissering, dossier no. 22. Tariefquaestie met Duitsland
1925-1930. Vgl. ook hier p. 603.
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Daarna vergadering aan Buitenlandsche Zaken over retorsiemaatregelen, door Colijn
gewenscht. Hun onbruikbaarheid en verderfelijkheid op schitterende wijze door
Nederbragt aangetoond1, zoodat iedereen, ook de man van Financiën, tegenstemde,
behalve Heringa, die daardoor weer eens bewees, hoe verkeerd hij op zijn plaats is
aan de afdeeling ‘Handel’. De zielige Van Hoek2 van Landbouw wist heelemaal niet
hoe hij stemmen moest.
Na de vergadering zei Heringa mij, dat het wetsontwerp Holland-Zuid-Afrika Lijn
in het Kabinet der Koningin hokte. Er rust een ‘fatum’ op, zeide hij. Heden hoor ik
echter van Van Aalst, dat het aan het Departement van Arbeid, Handel & Nijverheid
zelf is blijven liggen en nu dreigt te laat bij de Tweede Kamer te komen, om nog
voor het reces behandeld te worden. Koolen3 wil n.l. dezer dagen voorstellen, geen
nieuwe wetsontwerpen meer in behandeling te nemen. Van Leeuwen4, wien ik
verzocht had, het stuk door den Raad van State vlug te laten afdoen, bevestigde aan
Van Hasselt, dat het ontwerp aan het Departement vertraagd was.

15 Juni 1924.
Inderdaad: Heringa is de schuldige. Het prul! Eergisteren telegrafeerden wij den
Minister en gisteren ging Valstar nog eens naar Heringa om voor de zooveelste maal
spoed bij de zaak te zetten. Toen bleek de waarheid. Ik telefoneerde daarop met Van
Leeuwen, doch trof zijn vrouw aan, die intusschen altijd van alles op de hoogte is.
Ik vroeg haar de boodschap over te brengen, dat wij hoopten, dat het ontwerp nog
morgen (Maandag) door de Raad van State afgedaan zou worden. Zij antwoordde,
dat dit zeker niet kon en dat trouwens de Raad van State niet met zich liet sollen
(door Heringa). Naderhand kwam Heringa weer aan de telefoon, om mij te vragen,
hoe de zaak met Van Leeuwen verloopen was. Hij zit nu in den piepzak, want er is
alle kans, dat de fusie door zijn schuld mislukt en de Holland-Zuid-Afrika Lijn dan
naar den kelder gaat.
Daar Piet van Tienhoven5 op opzienbarende wijze de Rotterdamsche Bank verlaat
(volgens de kranten, omdat het werk hem te veel
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In de vergadering van de raad van bijstand.
Dr. Petrus van Hoek.
Mr. dr. D.A.P.N. Kolen.
Mr. dr. W.F. van Leeuwen, vice-president Raad van State.
Mr. dr. J.P. van Tienhoven.
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wordt; volgens Vissering, om van de Rotterdamsche Bank het odium weg te nemen
dat feitelijk op hem rust, en volgens algemeene opinie, omdat er te groote stroppen
zijn, waarvan hij de schuldige is), Westerman er als president-commissaris1 aftreedt
en er allerlei geruchten over Kröller, met wien de Rotterdamsche Bank eng verbonden
is, loopen2, vroeg ik Valstar, zelf een oud-Müller man, in Den Haag Regout uit te
hooren, die nog bij Kröller zit, voor ons in Zuid-Afrika gewerkt heeft en een gezond
oordeel bezit. Valstar berichtte mij gisteren het volgende:
Ondanks minder goeden gang van zaken (dan eenige jaren geleden) en ondanks
zekere moreele zwakheden is de zaak Wm. H. Müller & Co goed. Kröller zelf bezit
geen fortuin. Al zijn huizen, gronden enz. zijn eigendom van Wm. H. Müllers
exploitatiemaatschappij, waarvan de aandeelen voor een deel bij de firma, voor een
deel bij de Mijnbouw- en Scheepvaartmaatschappijen zitten. Zij heeft een
gecamoufleerd verlies en staat bij de Rotterdamsche Bank in het krijt voor 10 millioen,
waartegenover de bezittingen staan: de Jobshaven te Rotterdam, het buiten Groot
Haesebroek, eenige duizenden H.A. hei en bosch op de Veluwe enz.
Dit en het slechte beheer van Van Deventer (de amant van mevrouw Kröller),
heeft de Rotterdamsche Bank aanleiding gegeven, om Van Dusseldorp met groote
macht in de firma te zetten (beter gezegd: als directeur van de zaak). Hij is nu bezig
er schoon schip te maken, naar Dubois zegt, niet altijd oordeelkundig. Intusschen
kan de Rotterdamsche Bank naar haar geld fluiten en dit, met de andere stroppen
welke zij zich op den hals gehaald heeft, maakt haar positie, dunkt mij, zeer zwak.
Vissering, dien ik er eergisteren over interpelleerde, had nog eenig air van vertrouwen,
maar hij heeft altijd sterk aan haar zijde gestaan, geïnfluenceerd, indertijd, door Joost
van Vollenhoven en Piet van Tienhoven en geleid door zijn voortdurende geschillen
met Van Aalst, den grooten antagonist der Rotterdamsche Bank (de steun, aan Marx3
verleend, was steun der Rotterdamsche Bank door de Nederlandsche Bank).
Om op Valstar en Regout terug te komen: de laatste wist ook te vertellen - hij had
dat van zijn collega v.d. Roemer - dat Kröllers actie
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Bedoeld is president-directeur.
Dit vormt het voorspel van het débacle der Rotterdamsche Bankvereeniging, waar Heldring
nauw bij betrokken zal worden. Vgl. hier p. 562 vlg.
Marx en Co's Bank.
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in de Holland-Zuid-Afrika Lijn aangelegenheid niet buiten voorkennis van Van Aalst
geschied was en dat men zich daar zeer over diens uiteindelijk medegaan met ons
verwonderd had. Mijn argwaan tegenover Van Aalst zou dus niet ongegrond geweest
zijn. Kröller heeft ten slotte wegens geldgebrek van de geheele zaak afgezien en had,
volgens Regout, ook niet verder bij het Departement gehinderd. Indien er inderdaad
gedurende een zekeren tijd overleg tusschen Van Aalst en Kröller bestaan heeft, dan
wordt de inactie van het Departement tusschen April 1923 en Maart 1924 verklaarbaar
en het ‘onwillekeurige’ van het vergeten-doorzenden van ons antwoord aan den
Minister van September 1923 door Van Aalst zeer verdacht.1 Wat een geknoei!
De toestand in het bankwezen is nog altijd niet zuiver. Scheurleer2 in Den Haag
zit leelijk vast - 7 millioen bij de Nederlandsche Bank, nu tot 2 terug geloopen - en
nu komen, naar ik verneem, Heldring & Pierson erbij, die door slechte credieten en
wanspeculaties verloren schijnen te hebben. Ik moet trachten, Meta's3 geld te redden.
Zij is bij de firma geïnteresseerd en heeft er toevallig door verkoop van fondsen een
groot saldo staan. Ik ben er echter niet erg bang voor, daar de firma een machtige
cliëntèle heeft en Pierson's broer, Allard (Pierson & Co.), heel erg rijk is.a
Ruys4, president-commissaris van de Rotterdamsche Bank, verklaarde mij gisteren
met nadruk, dat Piet5 eigener beweging de Rotterdamsche Bank verlaten heeft,
bewogen door de overweging welke Vissering mij noemde.6

21 Juni 1924.
Met Heldring & Pierson schijnt het rond te loopen - althans voorloopig. Ze zitten in
het faillissement van Lilien en Rosenkrantz.7
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Vgl. hier t.a.p.
Scheurleer & Zoonen's Bank, Den Haag. Vgl. enige details in Balansanalyses 1926, p. 137.
M.W. Heldring-Van den Wall Bake, Heldrings schoonzuster, wier vermogen hij beheerde.
Vanaf ‘Ik moet trachten ....’ door Heldring in het origineel geschrapt.
Willem Ruys.
Mr. dr. J.P. van Tienhoven.
Vgl. hier p. 559.
Wegens de onbereikbaarheid van de bron zijn wij niet in staat hier nadere details te geven.
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De wetsontwerpen Holland-Zuid-Afrika Lijn en staatscrediet Parijsche tentoonstelling
zijn op het laatste nippertje bij de Tweede Kamer ingediend1 en worden nog voor
het reces door haar behandeld. Het heeft heel wat moeite gekost.
Colijn heeft voorts zijn ontwerp tot herziening van het invoerrechtentarief
ingediend.2 Hij kondigt het als technisch aan, maar het is, zooals te verwachten was,
doorloopend beschermend, zij het ook niet zoo uitgesproken als dat van Kolkman.3
In zoover is het beter dan zijn voorganger, dat vele artikelen vrijgesteld worden en
technisch is het oneindig superieur aan het tegenwoordige. Colijn wil het er door
jagen en de Tweede Kamer is hem ter wille, daar zij besloten heeft, het in Juli in de
afdeelingen te behandelen, dus voordat haar de stemmen uit het bedrijfsleven kunnen
bereiken. We zullen eens zien of het hem lukt.
De algemeene verhooging van 5 op 8% is 1% meer dan verwacht werd, maar
vermoedelijk bedoeld om gedeeltelijk losgelaten te worden. Indertijd verluidde het,
dat de Roomsche werkgevers met 7% tevreden waren en Colijn zelf zeide mij in
Januari, dat hij tegen protectie was, maar 1% meer geen protectie noemde.4

28 Juni 1924.
Een week geleden ben ik te Brussel geweest om de verzameling-Stoclet5 te bezichtigen
- alles oude kunst vóór de renaissance - Egyptisch, Aziatisch, Grieksch, Merovingisch,
Aztekenkunst, Vlaam-

1
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Het ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1921 tot toekenning van een
voorschot t.b.v. een stoomvaartverbinding tussen Nederland en Zuid-Afrika, K.B. 19 juni
1924, ingekomen bij Tweede Kamer 20 juni 1924. Vgl. Handelingen Tweede Kamer
1923-1924, p. 2515. Vgl. voor het staatscrediet t.b.v. Parijse tentoonstelling: Handelingen,
Tweede Kamer, bijlage 369, no. 4, 2 juli 1924.
De memorie van toelichting op het ontwerp-Tariefwet stelt: ‘Door een recht van 8 pct. der
waarde wordt naar dezerzijdsch oordeel het fiscaal karakter der tegenwoordige Tariefwet
(welke een waarderecht van 5 pct. ten grondslag heeft) niet aangetast’. Evenals Heldring
gaat bijv. Treub daar niet zonder meer mee akkoord. Vgl. diens Tariefwet, p. 660. Over de
tariefwet: Jansma, Tariefwet.
Het mee door Heldring scherp bestreden ontwerp van Tariefwet, door Kolkman, minister
van financiën, in 1912 ingediend. Vgl. hier p. 178.
Vgl. hier p. 535.
Adolphe Stoclet, dir. Société Générale de Belgique, gehuwd met Suzanne Stevens. Vgl.
Who's who in Belgium (1959), p. 578.
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sche en Italiaansche primitieven, Gothiek enz. - machtige schatten. Het huis is van
Hoffmann (Weenen), met groote weelde aangelegd, modern Duitsch, wel smaakvol,
behalve de eetzaal, die door Klimt versierd is. Gezellig is het interieur allerminst.
Stoclet is van de Banque d'Outremer, mevrouw is een Stevens van haarzelf, nicht
van de schilders van dien naam (Alfred en Joseph).
Chris van Eeghen1 deelde me dezer dagen mede, dat ook hij de firma verlaten gaat,
omdat hij het karakter en beleid van den eigenwijzen en onbekwamen oudsten zoon
van S.P., Henri2, gevaarlijk voor haar acht. S.P. ziet dit ook wel in, maar hij heeft de
rust thuis - zijn bazige vrouw steunt haar zoon - verkozen boven het belang van de
firma. Nu Ferd de Beaufort haar ook reeds ontvallen is, heb ik een zwaar hoofd in
de toekomst van het huis, tenzij de jongere broeder Louis3, die nog geen ervaring
bezit en een prettiger man dan zijn broer is, maar nu nog met dezen medegaat, blijkt
een goede leiding te kunnen geven. Chris is zeker de intelligentste van allen, maar
heeft weinig initiatief. Ze hadden hem naar de Nederlandsche Bank moeten laten
gaan en Ferd bij de firma moeten laten.a
Gisteren (27-6-'24) werd ik door Vissering tot een spoedbijeenkomst bij de
Nederlandsche Bank uitgenoodigd. Ik vond daar, behalve de directie, S.P. van Eeghen
en Rehbock. Vissering begon met ons te zeggen, dat hij ons niet als commissarissen,
doch Van Eeghen en mij als oud-voorzitter en voorzitter der Kamer van Koophandel
en Rehbock als lid der commissie van advies had uitgenoodigd. Later bleek het, dat
Rehbock er voornamelijk zat als presidentcommissaris der Handelsvereeniging
Amsterdam, die een grooten post aandeelen Rotterdamsche Bank bezit en bezig is
dien te spuien. Vissering deelde ons mede, dat aandeelen Rotterdamsche Bank steeds
meer aangeboden worden en dat, indien dit voortging, de daling niet meer was tegen
te houden en door een run op de bank gevolgd zou worden, waartegen zij niet bestand
zou zijn. Met de enorme beteekenis der Rotterdamsche Bank zou dat niet minder
dan een nationale ramp beteekenen, waarin een groot deel van ons bedrijfsleven zou
mede gesleurd worden. Buitenlandsche saldi zouden opgevraagd worden, de gulden
dalen - kortom, het vertrouwen in
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Mr. C.P. van Eeghen, Heldrings zwager.
Henri Louis van Eeghen.
Mr. Louis Charles van Eeghen.
Vanaf ‘Chris van Eeghen ....’ door Heldring in het origineel geschrapt’
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Nederland (zoowel in binnen- als buitenland) zou weg zijn. Reeds heeft de
Rotterdamsche Bank 20 millioen nominaal van haar eigen aandeelen gekocht (waarvan
10 op naam van Wm. H. Müller & Co en door haar beleend). Van die 20 millioen
zijn er 6 uit de winst op o afgeschreven, doch de overige 14 zitten in de
gecamoufleerde balans. Dit is zeer ondeugdelijke politiek, maar wellicht als
noodmaatregel onvermijdelijk. Thans tracht het bestuur nog een syndicaat van 2,5
à 5 millioen te vormen, om verderen steun aan de aandeelen te verleenen, doch op
een vraag van S.P. wist Vissering niet te zeggen of dit syndicaat door de
Rotterdamsche Bank gegarandeerd zou worden. Dat zou op hetzelfde neerkomen als
koopen voor rekening der bank. Verschillende conferenties hebben ten huize van
Vissering met het bestuur van de Rotterdamsche Bank plaats gehad en nu komt men
om steun. De Nederlandsche Bank kan dien steun, welken zij wenschelijk acht, niet
alleen verleenen, want om de crediteuren te voldoen is 100 millioen noodig, te veel
voor de Nederlandsche Bank. De Regeering zal er dus in gekend moeten worden, of
liever alleen Colijn, want vóór alles moet ruchtbaarheid voorkomen worden. Thans
vroeg hij, Vissering, ons advies. We waren het allen eens, dat het onheil geweerd
moest worden. Eerst werd gesproken over de vraag of de aandeelen gesteund moesten
worden dan wel de deposito's - waarmede de debiteuren ook gediend zijn - maar van
het eerste werd afgezien; want al zegt de Rotterdamsche Bank, dat de aandeelen
100% waard zijn, wie garandeert dit? Zij zit met 80 millioen bevroren crediet,
waaronder Müller1, Stokvis2 enz. Dat het met Müller niet pluis is, weet ik, maar wat
de mate van het risico is, weet ik niet. Besproken werd ook de vraag of de andere
bankiers erin gekend moesten worden, die wel geen portefeuillebelang, maar wel
een groot indirect belang bij het afwenden van een débacle van de Rotterdamsche
Bank bezitten. Vissering legde echter de grootste minachting voor de kleinzielige
bankiersvereeniging3 aan den dag en zeide, dat de eenige man die daarin wat beteekent,
Van Aalst, er zich niet mee bemoeide. Ik raadde sterk aan, dezen wel in het vertrouwen
te nemen, omdat hij een man van initiatief is en in

1
2
3

Cv. Wm. H. Müller & Co., de zaak van Kröller.
De N.V.R.S. Stokvis & Zonen.
De Ned. Bankiersvereniging werd opgericht in 1949; voorlopers waren o.a. de Amsterdamsche
en de Rotterdamsche Bankiersverenigingen. Vgl. W.P. voor het bedrijfsleven I, p. 222.
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zijn ijdelheid gekwetst zou zijn, indien hij buiten den engen kring gelaten werd en
dan eerder geneigd zou zijn, tegen te werken. Bovendien is het vrij zeker, dat Colijn
hem terstond consulteert, nadat de Bank bij hem geweest zal zijn. Afgesproken werd,
dat Tetrode, die in de buurt van Colijns buiten te Leersum vertoeft, dezen zal
waarschuwen en hem zal mededeelen, dat Van Aalst geraadpleegd zal worden, altijd,
indien de Rotterdamsche Bank dit goedkeurt, een harde pil voor haar. Tetrode vreesde
wel, dat Van Aalst van de gelegenheid gebruik zou maken, onder de duiven der
Rotterdamsche Bank te schieten. Het is niet onwaarschijnlijk, maar het andere belang
acht ik toch grooter.
Men wil tevens het bestuur der Rotterdamsche Bank reorganiseeren op een wijze
die het publiek vertrouwen inboezemt en o.a. tot president een man benoemen wiens
naam imponeert. Men heeft Mr. W. Suermondt1 op het oog en in de tweede plaats
Zimmerman. Den eersten ken ik niet of weinig, hij wordt gunstig beoordeeld, doch
Van Eeghen betwijfelt ten sterkste, dat hij zich van zijn zaken te Rotterdam zou
kunnen of willen losmaken om hier (het hoofdbestuur zou hierheen verplaatst worden)
de moeilijkheden van de Rotterdamsche Bank op te lossen. De andere is zeer
bekwaam, doch geen zakenman en kan geen knappe menschen naast zich velen.
Bovendien is hij tegenover den Volkenbond tot het einde van het jaar gebonden.
Tetrode noemde Posthuma, die echter geen bankier is en altijd een meening klaar
heeft, al kent hij de zaak maar half. Ik sprak van Patijn, zeer bekwaam, maar bang
voor verantwoordelijkheid en aarzelend, en Van Walree, zeker geheel voor de zaak
gewassen, wat vakkennis betreft, maar een moeilijk man voor velen, voornemens
aan het einde van het jaar naar Japan te gaan en ten slotte als directeur der Twentsche
Bank vermoedelijk verhinderd naar de concurrente over te stappen. Wij konden dus
geen betere oplossing aan de hand doen dan de in den boezem der Rotterdamsche
Bank overwogene.
Het is inderdaad een ernstige situatie, waarover wel eens gesproken is, maar
waarvan men de realiteit niet voor zich zag. Er valt ook volstrekt niet te zeggen, hoe
diep het kwaad zit. Aan de Nederlandsche Bank gelooft men, dat de bevroren credieten
der Rotterdam-

1

Mr. W. Suermondt Lzn. Vgl. omtrent Colijns rol: Colijn-Archief in de Dr. Abraham
Kuyperstichting, Den Haag, map januari 1927 en jan.-mrt. 1935.
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sche Bank wel terecht komen, maar zij is gewoonlijk bijzonder slecht op de hoogte.
Haar deelneming aan Marx & Co's Bank kost haar tot nu toe wel 13 millioen, en
ofschoon zij er niet voor uitkomt, zal er nog wel 7 millioen bijkomen, in het geheel
een bedrag, gelijkstaande aan het kapitaal van de bank. Aanvankelijk heette het, dat
er waarschijnlijk geen verlies mede gemoeid zou zijn. Ofschoon de directie de
commissarissen steeds met een kluitje in het riet stuurt, neem ik niet aan, dat zij
dergelijke verliezen bij Marx in den aanvang voorzag, maar schrijf haar vergissing
aan gebrek aan practisch inzicht toe. Ze heeft aan de debiteuren van Marx een waarde
toegekend welke geen zakenman als juist zou erkend hebben. Met de Rotterdamsche
Bank zal het wel net zoo zijn. Of zij het geknoei met Müllers Algemeene Exploitatie
Mij beseft, betwijfel ik (daaraan alleen heeft de Rotterdamsche Bank 10 millioen
voorgeschoten).
We spraken over de waarde van het Stokvis-concern, waarin de Rotterdamsche
Bank zwaar betrokken is. Het zwakste punt noemde Vissering daarin de werf de
‘Nieuwe Waterweg’, doch zelfs dat gaf eenig licht, want zij had groote orders uit
Engeland gekregen. Ik vertelde hem, dat in scheepvaartkringen gemeend wordt, dat
die orders verlies laten en alleen aangenomen zijn om het bedrijf aan den gang te
houden en de beste werklieden niet te verliezen. Overigens is die werf inderdaad een
goede, en bekwaam geleid, doch hoe zij gekapitaliseerd is, weet ik niet.
Het benieuwt mij te vernemen, hoe Colijn zich tegenover de mededeeling van
Vissering zal stellen. Hij zal wel begrijpen, dat de Regeering steun moet verleenen,
maar snelle actie zonder ruchtbaarheid - die een paniek zou doen ontstaan - is hoogst
gewenscht. Nadat de Staten-Generaal vrijwel de belofte van de Regeering bekomen
heeft, dat zij zich zonder hun goedkeuring van steunactie zou onthouden1 - weliswaar
was het naar aanleiding van allerlei verkeerd gegeven steun - is handelen zonder
machtiging van het Parlement wel zeer moeilijk. Zelfs het consulteeren van de andere
ministers is gevaarlijk, loslippig en onzaakkundig als velen hunner zijn. In zijn plaats
zou ik echter fluks handelen, een onafhankelijk onderzoek naar den toestand der
Rotterdamsche Bank laten instellen en eischen, dat er een nieuwe, krachtige man
aan het hoofd komt.

1

Vgl. Oud, Jongste Verleden, dl. III, p. 181 vlg.
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1 Juli 1924.
Colijn heeft gehandeld, zooals ik hoopte.1 Vissering wil eenigen tijd aan de
Rotterdamsche Bank gaan zitten, om den boel te doorvorschen, waarbij het te vreezen
is, dat hij in de luren gelegd zal worden. Zimmerman zal uitgenoodigd worden zich
t.z.t. aan het hoofd te stellen. Naar mijn meening laat Colijn den Staat al te royaal
opdraaien en had hij tot voorwaarde moeten stellen, dat de Nederlandsche Bank en
de banken een deel van het risico droegen.
Met Piet van Tienhoven had ik heden aan de Bank van de Middellandsche Zee
een vertrouwelijk gesprek, waarin ik hem duidelijk maakte, dat ik verandering in
den Raad van Bestuur wenschte, thans bestaande uit Steiner2 - zeer bekwaam -, Piet,
die zich speciaal aan deze bank en die voor Zuid-Amerika wil gaan wijden, hetgeen
niet ongevaarlijk is, al zal Steiner hem allicht remmen, - Westerman en Kröller.
Verder wensch ik ‘Anlehnung’ aan andere banken - een en ander na de vacantie
nader te bespreken. Piet had eerst in de vergadering gesproken van verandering,
welke hem convenieerde. Dit is niet het bescheiden standpunt, dat hij in de
tegenwoordige situatie behoort in te nemen. Ik nam hem apart en deelde hem mede,
dat hij

1

2

De ter zake van de steun tussen Ned. Bank en Robaver gesloten overeenkomst hield het
volgende in: de Ned. Bank verschaft ƒ 23 miljoen tot aankoop van aandelen R.B. Deze
worden omgezet in amortisatiebewijzen, die geleidelijk zullen worden afgelost. Voorts geeft
de Ned. Bank een crediet van ƒ 15 miljoen. Voor dit totaal van ƒ 38 milloen heeft de staat
een garantie gegeven. Colijn deed een en ander op eigen autoriteit! In 1927 had Robaver
zich al zover hersteld dat ƒ 15 miljoen kon worden afgelost. Op grond van de redelijke kans
dat de staat niets behoefde te betalen durfde de Geer toen opening van zaken te geven en
goedkeuring van de overeenkomst te vragen. Vgl. Oud, Jongste verleden, dl. III, p. 182 vlg.
Wetsontwerp wijziging hoofdstuk VII B Staatsbegroting 1927 (overeenkomst Robaver) en
Colijn-Archief in Dr. Abraham Kuyperstichting, Den Haag, januari 1927 en jan.-mrt. 1935.
- Van ingewijde zijde is er een versie die hier voor beter worde gegeven: de ruime Colijn
had terstond gezien dat de Robaver het houden kon met een steuntje in de rug en dat vlot
gegeven. De heilige bureaucratius kwam er echter achter dat de comptabiliteitswetgeving
voor zoiets een wet eiste en die moest men ten slotte wel indienen en daardoor de Robaver
publiekelijk aan de schandpaal nagelen terwijl zij gehoopt had dat alles onder de dekmantel
zou blijven.
Max Steiner. Aan de bron waren omtrent hem geen verdere inlichtingen te verkrijgen; hij
was een groot kenner van het Nabije Oosten; nam in Nederlandse ogen grote risico's.
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daar hij van de Rotterdamsche Bank ontslag genomen had om haar te bevrijden van
het odium dat zijn aanblijven op haar deed rusten, dit odium op de Bank v.d.
Middellandsche Zee zou overbrengen, indien zij niet van de Rotterdamsche Bank
losgemaakt werd en in den Raad van Bestuur andere, voor mij acceptabele personen
kwamen. Vond dit niet plaats, dan zou ik mijn ontslag nemen. Aldus afgesproken.
Deze bank is overigens een der weinige goede ondernemingen der Rotterdamsche
Bank.

3 Juli 1924.
Nog steeds ongerust over de onvoldoende kracht (en bekwaamheid) van Vissering
en zijn medeleden om den rommel der Rotterdamsche Bank te beredderen, trachtte
ik hem te spreken, doch daar hij in conferentie was, verwees hij mij naar Tetrode,
wien ik aanried Van Eelde als deskundige voor de beoordeeling van de onderpanden
der credietgeving van de Rotterdamsche Bank te nemen. Een zeer bekwaam en
hoogstaand man. Werd dankbaar genoteerd.
S.P. van Eeghen liet mij blijken, dat hij erover dacht, Balt1 een plaats bij hem op
kantoor te geven en vroeg mijn meening. Ik ried hem aan het te probeeren.
Verder zeide hij gelezen te hebben, dat Ferd de Beaufort tot commissaris der
Nederlandsch-Indische Handelsbank benoemd was, hetgeen onvereenigbaar is met
het directeurschap der Nederlandsche Bank. Wat het geval erger zou maken is het
feit, dat hij in het begin van het jaar, toen hij in Indië was, door de Twentsche Bank
aangezocht is geworden en Vissering er zich toen - terecht - tegen verklaard heeft
en voorts, dat Luden - president-commissaris van de Nederlandsche Bank - gelijke
functie bij de Nederlandsch-Indische Handelsbank bekleedt, terwijl nog Maandag
j.l. in de commissarissenvergadering der Nederlandsche Bank het ontoelaatbare van
commissariaten bij bankinstellingen voor directeuren der Nederlandsche Bank werd
besproken en algemeen erkend.

4 Juli 1924.
Gisteren met Ferd de Beaufort geluncht. Tot mijn groote verbazing bleek het, dat
Luden hem zelf het commissariaat had aangeboden en toen De Beaufort naar de
meening van commissarissen van de Bank

1

Heldrings jongste broer Balthasar.
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vroeg, zeide Luden, dat het feit, dat hij het hem aanbood, daarop wel als voldoende
antwoord kon gelden. Daarop heeft De Beaufort met zijn collega's overlegd en
aangenomen, omdat de Indische Bank zich niet of weinig op het gebied der
credietgeving in Nederland beweegt en er dus geen of geringe kans bestaat, dat zij
de Nederlandsche Bank te hulp te roepen heeft. Ik zeide hem, dat - ook al heeft de
Indische Bank inderdaad een karakter dat van dat van de Twentsche Bank afwijkt dat toch niet wegneemt, dat de andere banken met zijn optreden bij één ervan niet
ingenomen zullen zijn, en terecht. De Handel-Maatschappij heeft reeds aanmerking
gemaakt, waarop De Beaufort opmerkte, dat Van Aalst altijd campagne tegen de
Nederlandsche Bank voert.
Aan de beurs met S.P.v. Eeghen en Rehbock deze zaak besprekende, vond ik ze
beiden onbevredigd over de uitlegging van De Beaufort, maar dien grootelijks
verontschuldigd door de onbegrijpelijke handeling van Luden. Besloten werd, den
laatste erover te schrijven en hem te verzoeken, de zaak te komen bespreken.
De Holland-Zuid-Afrika-Lijn wetswijziging met vlag en wimpel door de Tweede
Kamer.1 Thans moet de Holland-Zuid-Afrika-Lijn gereorganiseerd worden.2 Van
Aalst wil als president-commissaris aftreden en den mantel op Nierstrasz3 laten vallen,
waarmede wij ons niet accoord verklaard hebben. Waarom Van der Mandele niet,
die vice-president is?

9 Juli 1924.
Van Aalst blijft voorzitter en Van der Mandele ondervoorzitter. Nierstrasz, die geen
aanzien geniet, schijnt althans voorloopig geécarteerd.

1

2

3

Vgl. Wet van 28 juli 1924, tot wijziging der wet van 30 juli 1921 (Staatsblad, nr. 1018), in
Staatsblad, nr. 353. De wet machtigde de minister van arbeid, handel en nijverheid een in
deze wet opgenomen nieuwe overeenkomst aan te gaan met de N.V. Ned. Zuid-Afrikaansche
Stoomvaart-Mij. ‘Holland-Zuid-Afrika-Lijn’. Gedurende vijf jaren werd een voorschot van
ƒ 1 miljoen in het vooruitzicht gesteld.
De reorganisatie vond als volgt plaats: besloten werd ƒ 5 miljoen inkomsten-obligaties uit
te geven; 90% op het kapitaal af te schrijven, voor elk van de 13.000 af te stempelen aandelen
af te geven een winstbewijs, rechtgevende op 1/13000 van 15% der overwinst en voorts na
het aflossen van het voorschot van de staat 15% van de winst te bezigen tot geleidelijke
bijschrijving op de aandelen van het afgekochte gedeelte. Vgl. Jaarverslag K.v.K. A'dam
(1924), p. 445.
B. Nierstrasz.
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Wat ik zoo hier en daar zie en opvang, doet mij gelooven, dat de Rotterdamsche
Bank het lot van een artichoc ondergaat: de menschen halen er hun rekening vandaan
en brengen ze naar een andere bank over. De Incasso Bank werkte dit in de hand,
naar ik hoor, door haar diensten aan alle klanten van de Rotterdamsche Bank aan te
bieden. Het was te voorzien, dat aldus zou gebeuren, maar ik voorzie, dat het de
Rotterdamsche Bank voor goed nekt. Het communiqué dat de Nederlandsche Bank
op 30 Juni met betrekking tot de Rotterdamsche Bank in de pers heeft gezet, wordt
algemeen als onhandig beoordeeld. Ongetwijfeld heeft het de alarmklok geluid en
het toch al bestaande wantrouwen in volkomen gebrek aan vertrouwen omgezet;
maar anderzijds valt te bedenken, dat aan het publiek bekend gemaakt moest worden,
dat de Nederlandsche Bank achter de Rotterdamsche Bank ging staan, daar anders
- altijd naar oordeel van Nederlandsche Bank en Rotterdamsche Bank beide - de run
zou losbarsten en de laatste haar guichets zou moeten sluiten. Dat Vissering echter
de andere bankiers, en althans Van Aalst, niet gekend heeft, blijf ik verkeerd achten.
Intusschen worden de aandeelen, waarvan een groot aanbod voortdurend plaats
heeft, door een machtige hand opgehouden. Wie dat is, weet ik niet. Wel heeft
Vissering mij eenige dagen nadat hij besloten had zich niet met de aandeelen in te
laten, getelefoneerd dat er toch tot een steunactie besloten was, maar als ik mij wel
herinner, voegde hij er alleen bij, dat de Rotterdamsche Bank er zelf niet achter stond.
Daar hij bij een vorige gelegenheid verklaard heeft, dat de Nederlandsche Bank en
de Staat ook geen part aan het koopen van aandeelen mochten hebben, moet ik
aannemen, dat het een derde partij is - niet de andere banken, die zich afzijdig houden.
Het bestuur der Rotterdamsche Bank kan en privé ook veel doen, maar neemt toch
waarschijnlijk geen 6 à 7 millioen aan aandeelen op, het bedrag dat, naar men
berekent, tot nu toe gekocht is geworden. Wetende dat Vissering de aandeelen voor
goed aanziet, ben ik niet zeer gerust omtrent zijn houding.
Hij heeft thans Chris van Eeghen uitgenoodigd, om namens de Nederlandsche
Bank als directeur der Rotterdamsche Bank op te treden, vermoedelijk op instigatie
van Ferd de Beaufort, die een der weinigen is die met Chris' a.s. uittreden uit Van
Eeghen bekend is. Chris kwam mijn oordeel vragen. Ik zeide hem, dat het een
buitengewoon zware taak zou zijn, te meer daar hij op verkeerde voorstellingen in
den boezem der Rotterdamsche Bank zou stuiten en met
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brutale en slimme kerels te doen zou krijgen en dat hij goed zou doen, zich van den
steun van iemand als Van Eelde te verzekeren, als hij zich er eenmaal van overtuigd
had, dat de zaak inwendig nog goed is, waartoe hij de opmaking van een duidelijke
balans per 30 Juni behoorde te eischen. Vissering had hem gevraagd of hij bij zijn
optreden een verklaring zou willen publiceeren, dat naar zijn meening de zaak goed
was. Chris wilde de zaak verder met Ferd bespreken, die heden wegens de begrafenis
van zijn vader afwezig was.
Chris laat zich geen knollen voor citroenen verkoopen, heeft een scherpen kijk op
menschen en een buitengewoon helder verstand, maar hij is, vrees ik, niet energiek
genoeg om Kröller en dezulken op hun plaats te houden. Bovendien is hij totaal
onbekend met buitenlandsche bankierderij en onvoldoende op de hoogte van het
buitenland in het algemeen, dus in dit opzicht zwaar gehandicapped bij de
beoordeeling van de zeer gewichtige connecties en belangen van de Rotterdamsche
Bank aldaar.a

12 Juli 1924.
Hedenmorgen bespreking ten mijnent met Luden, S.P. van Eeghen en Rehbock.
Luden ontkent, dat hij De Beaufort geantwoord zou hebben, dat het feit, dat hij hem
polste, de stilzwijgende goedkeuring van commissarissen der Nederlandsche Bank
inhield. Hij zou hem in antwoord op zijn vraag gezegd hebben, dat commissarissen
zich met hetgeen directeuren ten aanzien van commissariaten bij andere
ondernemingen deden, niet inlieten. Wij wezen hem er op, dat dit zeker niet onze
meening was. Commissarissen hadden zich wel degelijk met dit punt te bemoeien.
Wij verlangden over dit punt een commissarissen-vergadering, welke dan het beginsel
voor het vervolg uit te maken zal hebben. Daartoe werd besloten en Luden zeide,
dat hij Vissering in overweging gegeven had, ook een vergadering van commissarissen
en directie bijeen te roepen, teneinde zooveel mogelijk opheldering te geven van het
communiqué van 30 Juni, dat het licht zag één dag na de vorige
commissaris-vergadering, waarin Vissering (nog wel antwoordende op een vraag
van Luden) aan de aanwezigen mededeelde, dat er niets bijzonders over den toestand
te Rotterdam en Amsterdam te berichten was. Van Eeghen, Rehbock en ik waren
wel ingelicht, Luden niet, over den toestand der Rotter-

a Vanaf ‘Chris laat zich....’ door Heldring in het origineel geschrapt.
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damsche Bank. Na die vergadering hadden wij nog een korte bespreking met
Vissering, waarin het communiqué opgesteld werd en wij hem aanrieden, Luden zoo
gauw mogelijk in het geheim te nemen. Vissering deed dit, na afloop van zijn bezoek
aan Colijn op dien dag, toen alles afgesproken was en deed het tegenover Luden
voorkomen, alsof hij de eerste was die van de zaak op de hoogte gebracht werd en
dat zij eerst na afloop der vergadering aan het rollen gebracht werd. Luden, niet beter
wetende, ried hem toen aan, S.P.v. Eeghen toch ook in te lichten. Vissering heeft er
zich dus met veel comedie uitgedraaid. Erkend moet worden, dat hij het groote aantal
commissarissen bezwaarlijk kon inlichten, wilde hij de bespreking met den Minister
niet ruchtbaar maken, wat vermeden moest worden. Anderzijds is het gewoonte der
directie commissarissen omtrent voorname zaken niet of slecht in te lichten.
Ferd de Beaufort zag ik heden op de beurs. Hij had door S.P. (Van Eeghen) Ludens
ontkenning gehoord en was er verontwaardigd over.
Chris zeide mij, dat Ornstein hem cijfers per 31 Dec. van de Rotterdamsche Bank
had laten zien, welke hem omtrent de boniteit der zaak geen licht verschaften. Hij
heeft een balans per 30 Juni verlangd, waarin hij door Vissering gesteund was. Zeer
terecht wil hij - waar zijn optreden bij de Rotterdamsche Bank den indruk moet
verwekken, dat hij vertrouwen in de zaak heeft - zelf de overtuiging bezitten, dat zij
goed is. Hoe Vissering kan beweren, dat de Rotterdamsche Bank goed is, zonder de
noodige documenten ter beschikking te hebben gehad, is mij een raadsel, tenzij hij
op even losse gronden oordeelt als hij (en zijn collega's) het bij Marx deden, waarbij
de actie der Nederlandsche Bank op tenminste 15 millioen komt te staan. Naar buiten
toe begint dit ook door te schemeren, getuige Sternheims jongste kritiek in ‘De
Kroniek’ over het bankbeleid ten koste van den belastingbetaler.1 De Nederlandsche
Bank zal nog een serie van slechte jaren doormaken, want behalve op Marx heeft zij
nog veel ander waardeloos discontopapier.

13 Juli 1924.
Van Heutsz is dezer dagen overleden. Hij was een van onze weinige zeer groote
mannen. Hij overwon in Indië elke sleur en bereikte, be-

1

Vgl. de Kroniek van Sternheim, 1 juli 1924, p. 489, Enige opmerkingen over de Nederlandsche
Bank. De gouden standaard. Kapitaalvernietiging en belastingheffing.
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halve de pacificatie van Atjeh, de vestiging van ons gezag door geheel Indië. In mijn
jonge jaren hoorde men telkens zeggen, dat Indië te groot voor ons was. Ik ergerde
mij aan die Jan Salie-achtige onwaarheid. Zelf ontmoette ik Van Heutsz weinig - in
de Oost heelemaal niet, hoewel ik in 1909 met Herman van der Wijck en Ferd de
Beaufort eenige weken lang zijn gast te Kota Radja was. Hij was toen bezig Pedir
ten onder te brengen. Later zag ik hem een paar maal gedurende zijn kort verblijf in
Nederland vóór zijn gouverneurgeneraalschap en nog later waren wij beiden
commissaris bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland. Dat waren echter zijn
nadagen. Hij was daar niet op zijn plaats en zeide weinig. Sedert 3 of 4 jaar ging hij
zichtbaar achteruit. In zijn goeden tijd was hij doortastend, ruw, merkwaardig helder
van inzicht, ook in niet-militaire vraagstukken - op politiek en financieel gebied;
gezeur en etiquette minachtend, geheel de man dien wij toen in Indië met zijn angstige
ambtenaars- en officierswereld noodig hadden. Minder gelukkig waren zijn
commercieele betrekkingen na zijn aftreden als Gouverneur-Generaal. Hij had zich
daarvan moeten onthouden. Zijn raadsman was sedert vele jaren Vattier Kraane1,
geen man van de bovenste plank. Ik hoop, dat Van Heutsz spoedig een standbeeld
zal krijgen.2

29 Juli 1924.
Eergisteren van een uitstapje naar Zuid-Limburg en België teruggekomen, waarop
ik Piet van Eeghen3 en Jan4 heb meegenomen. De jongens hebben veel plezier gehad,
vooral in de grotten van de St. Pietersberg, Valkenburg en Han. Logeerden eenige
dagen in het Hotel Château d'Ardennes en gingen van daar uit o.a. naar Bouillon.
Terug over Brussel.
Voor mijn vertrek heb ik Vissering nog gevraagd, het initiatief voor de oprichting
van een standbeeld voor Van Heutsz te nemen en den volgenden dag sprak Treub
mij erover aan, die hetzelfde aan Idenburg5 wilde vragen. Wij spraken af, dat Vissering
zich met dezen in

1
2
3
4
5

Van Heutsz kende Vattier Kraane uit zijn periode als gouverneur van Atjeh, in samenhang
met de plannen voor Sabang. Vgl. Van Aerssen Beijeren, Van Heutsz, p. 789.
In Amsterdam werd een niet geheel geslaagd Van Heutsz-monument geplaatst op het
Olympiaplein. Vgl. ook hieronder in Heldrings tekst.
Een neef van Heldring, zoon van één zijner zusters.
Heldrings oudste zoon.
A.W.F. Idenburg, de oud-minister van koloniën.
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verbinding zou stellen. Vissering zou den volgenden dag - ik meen den 19den - De
Graaff en Colijn er over spreken.
Chris van Eeghen zeide mij gisteren, dat hij van de Rotterdamsche Bank afzag,
omdat de positie hem na kennisneming van gegevens niet goed genoeg scheen, om
haar te saneeren en tevens als groot instituut te handhaven. Westerman bleek in het
geheel niet onder den indruk te zijn, dat saneering noodig of wenschelijk was,
ofschoon hij op de pertinente vraag van Chris, wat naar zijn oordeel de positie der
bank zou zijn, indien de werkelijk noodige afschrijvingen aangewend werden, toegaf,
dat zij dan ‘een mooi lijk’ zou zijn. Hij bleek veel meer een voorstander van rangeeren
en groepeeren der schijnbare reserves en voortgezette dividendbetalingen te zijn dus van verdere misleiding van het publiek. Chris had ook zeer sterk den indruk geheel de mijne - dat de Nederlandsche Bank slap tegenover den toestand staat, deels
uit gebrek aan juist inzicht, deels uit gebrek aan energie. Van de krachtige maatregelen
waarvan Vissering sprak, toen hij ons in zijn vertrouwen nam, komt niets. Intusschen
heeft hij den steun van Colijn, die naar mijn meening wel wat al te voortvarend
gehandeld heeft, door dien toe te zeggen, zonder zich van den steun van de andere
bankiers te verzekeren. Chris had den indruk, dat de eenige aan de Nederlandsche
Bank die de positie begrijpt, Tetrode is, helaas een zenuwachtig man van weinig
actie. Ferd de Beaufort is al weer de beminnelijke optimist, die hij ook bij den
Hollandschen Lloyd geweest is.
Intusschen stierf dezer dagen de oude Adriaan Oyens1, voor mij altijd zeer
tegemoetkomend en vriendelijk, maar door zijn tijdgenooten, die hem niet geheel
correcte handelingen in zaken in zijn jeugd toeschreven, nooit zoo prima beoordeeld.
Hij had een charmante en knappe vrouw2, zuster van S.P. van Eeghen, al eenige jaren
geleden gestorven. De laatste jaren had ik den ouden heer, die buiten woonde, niet
meer gezien.
Dan verdronk Polly Luden3, zwemmende aan het strand bij Duin en Kruidberg,
met een Prinses de Ligne4, met wie hij getennist had. Hij was nog geen 40 jaar oud,
collet monté en niet zeer bekend. Wat

1
2
3
4

A.D. de Marez Oyens.
M.S.H. Oyens-van Eeghen.
H. Luden, de firmant der fa. Hope & Co., bankiers te A'dam.
Welke prinses de Ligne hier bedoeld kan zijn, is na onderzoek niet duidelijk geworden. In
de dagbladen stond geen aanwijzing; uit het Belgisch adelboek kwam een waarschijnlijk
slachtoffer niet naar voren.
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nu bij Hope gaat gebeuren, waar Ter Meulen alleen met den weinig sympathieken
jongen Van Loon1 overblijft, ben ik benieuwd te weten. Het geld der Ludens kan er
moeilijk gemist worden.

31 Juli 1924.
Ter Meulen sprak heden tegenover mij met waardeering van den jongen Luden2, die
zich volgens hem goed begon te ontwikkelen en hem reeds tot steun was.

5 Augustus 1924.
Gisteren Colijn aan zijn Departement opgezocht en hem mijn indrukken omtrent de
slapheid der Nederlandsche Bank inzake de Rotterdamsche Bank medegedeeld.
Colijn meent, op grond van zijn eigen voorloopig onderzoek, dat de aandeelen
Rotterdamsche Bank pari waard zijn. Hij had van Vissering vernomen, dat de reden
waarom Chris van Eeghen zich niet als reorganisator wilde beschikbaar stellen, was
dat volgens Westerman slechts een deel der reserves (ik meen, dat Colijn zeide 22
millioen) in verband met de daar tegenover staande waarden afgeschreven moesten
worden, terwijl Chris de aanwending van de geheele reserves (44 millioen) noodig
achtte. Daar hij er prijs op bleek te stellen, Chris te ontmoeten en deze moeilijk,
bedankt hebbende, naar Den Haag kan gaan, kwamen we overeen, dat zij beiden
Maandag a.s. met mij zouden lunchen.
Het bleek mij uit uitlatingen van Colijn, dat de staat ook bij het syndicaat van den
opkoop der aandeelen betrokken is. Vissering heeft dit deel der zaak zeer
geheimzinnig tegenover ons behandeld. In onze bespreking op 27 Juni werd door
alle aanwezigen erkend, dat de Staat en de Nederlandsche Bank niets met de aandeelen
Rotterdamsche Bank te maken moesten hebben en evenzoo, dat verder koopen van
haar eigen aandeelen door de Rotterdamsche Bank uitgesloten moest zijn. Toevallig
kreeg ik gisterenavond als lid van den Raad van Bestuur van de Hollandsche Bank
voor de Middellandsche Zee een exemplaar van de condities waarop het syndicaat
gevormd is, onder oogen. Ik zag daaruit, dat wel niet de Rotterdamsche Bank erin
figureert, doch Determeyer, Weslingh & Zoon3 - een firma

1
2
3

Jhr. Hendrik Maurits van Loon.
H. Luden.
Het uit 1765 stammende bedrijf, waarin de R.B. in 1911 een belang verwierf, zodat zij
toegang tot de Amsterdamse effectenbeurs verkreeg. Vgl. Brugmans, Begin, p. 150.
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welke indertijd door de Rotterdamsche Bank is overgenomen - de grootste participant
is, voor ruim 15 millioen, op een totaal bedrag van ongeveer 21 millioen. De
Nederlandsche Bank is de leider van het syndicaat. Dit vereischt nadere verklaring.
Colijn had van Vissering niet vernomen, dat wij (S.P. van Eeghen, Rehbock en
ik) de bank indertijd aangeraden hebben, de bankiers en - indien dat bepaald
onmogelijk geacht werd - Van Aalst in de zaak te betrekken, en evenmin dat de
Rotterdamsche Bank er zich tegen verklaard had.
Colijn deelde mij mede, dat de begrooting over 1925 zou sluiten indien de
verhoogde tabaksaccijns en het nieuwe invoerrechtentarief er door gaan. Hij acht dit
laatste als blijvende maatregel noodig, omdat het budget in te groote mate van de
directe belastingen op de groote inkomens (boven ƒ 50.000) afhankelijk is. Hij meent
een meer stabiele bron van inkomsten in een verhooging van het invoerrecht, dat
door de groote massa opgebracht wordt, te vinden en acht 8% evenmin protectie als
5%.1
Daar het adres van de Amsterdamsche Kamer van Koophandel over het nieuwe
tarief dezer dagen in zijn handen gekomen was2, bleek mij hieruit, dat hij vooralsnog
niet geneigd is, naar haar raad te luisteren, die er heen gaat, de verhooging lager dan
8% te stellen, juist omdat de beschermende invloed toeneemt, naar gelang de
heffingsvoet hooger is, terwijl de begrooting der inkomsten uit het tarief
dientengevolge in dezelfde mate dreigt overschat te zijn. In de tweede plaats heeft
de Kamer met nadruk geëischt, dat de verhooging een tijdelijke zou zijn en alleen
zou dienen, om de financieele moeilijkheden van het oogenblik te boven te komen.
Zij acht het radicaal verkeerd, de productiekosten te verhoogen, maar stelt op het
oogenblik het evenwicht der begrooting boven alles. Naar mijn meening zou het
duurzame karakter te aanvaarden zijn, indien het aantal belaste artikelen belangrijk
geringer ware en de inkomsten uit enkele artikelen, zooals in Engeland het geval is,
gehaald kon worden. Ik kom op deze zaak nog terug, maar ik vrees, gegeven de
lauwe stemming in den lande, dat Colijn zijn zin krijgt en de 8% er voor goed
doorgaan.3

1
2
3

Vgl. hier, p. 561.
Vgl. het advies aan de minister van financiën betreffende de verhoging van het tarief van
invoerrechten, in Jaarverslag K.v.K. A'dam (1924), bijlage 27.
Inderdaad was in de Tariefwet 1924 (Staatsblad no. 568) het ingevolge de Tariefwet 1862
geheven waarderecht van 5% in het algemeen tot 8% verhoogd. Vgl. nog art. 43 van de
Tariefwet 1924.
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We hadden het over de verkiezingen van het volgend jaar, Colijn verwacht weder
een rechtsche meerderheid, die wel geringer zal zijn dan de tegenwoordige, maar
toch ministrabel. Anti-Revolutionair zal het meest verliezen, daar de oppositie zich
tegen hem, den leider der partij, keert, maar de compactheid van het
Anti-Revolutionaire kiezerscorps is volgens hem een waarborg tegen grooten afval.
Christelijk Historisch heeft meer stuifzand en Roomsch zal allicht ook een zetel
verliezen. Hij verwacht op ongeveer 55 rechts tegen 45 links uit te komen.1 Hoe
weinig ik voor het kerkelijk element in de politiek gevoel en hoezeer ik de toeneming
van de Roomsche macht aanzie met zorg, voorzie ik zoo weinig kracht van een
linksche regeering - indien die in elkaar te timmeren zou zijn, wat al zeer twijfelachtig
lijkt - dat dit resultaat wellicht nog het minst slechte zou zijn. Colijn te behouden
acht ik onder de omstandigheden zeer veel waard en bij een volgend ministerie kan
hij allicht betere medewerkers bekomen. Het is tijd, dat menschen als De Graaff,
Van Swaay, De Visser en Aalberse2 verdwijnen. Ook de marineman3 is weinig soeps,
schijnt het. Colijn zou later Oorlog en Marine willen vereenigen en Onderwijs weer
onder Binnenlandsche Zaken terug brengen, maar vooral een afzonderlijk ministerie
voor de schatkist willen creëeren, waarvan de leider ministerpresident is. Naar mijn
meening behoorde Waterstaat, dat een departement van uitvoering is, onder een
directeur-generaal te staan en ook ergens onder gebracht te worden, liefst bij Handel,
Nijverheid en Landbouw, dat dan echter wel al te omvangrijk wordt, vooral indien
Arbeid er bij blijft, wat haast ondoenlijk zou zijn.
Van McKenna, dien Colijn te Londen ontmoet had, had hij ver-

1

2
3

De Roomsch-Katholieke Staatspartij zakte van 32 tot 30 zetels; de A.R. van 16 op 13; C.H.U.
gelijk (11 zetels); Staatk.-gereformeerden stijgen van 1 op 2; nieuw is de
Hervormd-gereformeerde Staatspartij (1 zetel); totaal rechts 57 zetels. De S.D.A.P. stijgt van
20 tot 24; Vrijzinnig-democraten van 5 op 7; de Communistische Partij Holland daalt van 2
op 1; de Vrijheidsbond van 10 op 9, de Plattelanders van 2 op 1; de Liberale Partij verdwijnt
(tevoren 1 zetel). Nieuw is de Roomsch-Katholieke Volkspartij 1 zetel.
Ministers resp. van koloniën, waterstaat, onderwijs, kunsten en wetenschappen, en arbeid,
handel en nijverheid.
E.P. Westerveld.
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nomen, dat van de 800 millioen mark leening aan Duitschland1 de helft door Amerika,
300 millioen door Engeland en 100 millioen door de kleine neutralen genomen
moeten worden, zonder eenige staatsgarantie. We waren het er over eens, dat, indien
de conferentie te Londen tot een door de Duitschers aanvaardbare oplossing komt,
toch niet meer dan een verademing van eenige jaren bereikt wordt en de sommen
welke Duitschland na vijf jaren ingevolge het plan-Dawes gedurende een
menschenleeftijd moet opbrengen, niet zullen of kunnen betaald worden. De
hoofdzaak is de beveiliging van Frankrijk en de beveiliging van Europa tegen
verstoring van de onrust. Het ziet er niet naar uit, dat Engeland daaraan op practische
manier zal medewerken.
Tenslotte bracht ik bij Colijn verschillende onderwerpen te berde, die eigenlijk
bij andere departementen thuis behooren, maar waarvan de bestuurders te weinig
breede opvattingen bezitten om vlugge oplossingen te bereiken. Het waren: het verbod
van zilverinvoer op Curaçao2 (het bleek mij op Koloniën, dat dit verbod afhankelijk
is van een koers van den Nederlandschen gulden op Curaçao van meer dan 97%) bij die gelegenheid beschreef ik den tegenwoordigen gouverneur Brantjes3 als het
slechtst denkbare specimen van een bewindsman, waarop Colijn zeide ‘zooals die
van Suriname’, hetgeen mij verwonderde, daar volgens de berichten uit Suriname
Van Heemstra4 daar gunstig beoordeeld wordt (Colijn noemde hem een humbug).
Voorts de aankoop van het radiostation der Bauxietmaatschappij in Suriname voor
ƒ 500.000; de regeling van de concessies voor den radio-omroep in den lande
(Nederlandsche Seintoestellenfabriek); de benoeming van een Nederlandschen
ingenieur in de internationale Donau-commissie, indertijd door Waterstaat afgewezen
- hoe stom! - en de aanbeveling van Menkman, onzen hoofdagent op Curaçao, als
directeur-generaal der posterijen.

1

2
3
4

Het Dawes-plan, waarover de geallieerden en Duitsland het ter conferentie te Londen in april
1924 eens waren geworden, bracht een nieuwe regeling van Duitslands verplichtingen; de
herstelbetalingen zouden gelijke tred houden met Duitslands welvaartstoestand. Een
geallieerde lening van 800 miljoen goudmark zou Duitsland over de eerste moeilijkheden
heen helpen. Vgl. Brugmans, Kantelend tijdperk, p. 35.
Vgl. Prakken, Curaçao, p. 1102, p. 1103.
Mr. N.J.L. Brantjes.
Mr. A.J.A.A. baron van Heemstra.
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8 Augustus 1924.
Ik heb aan Colijn een kort contra-betoog tegen de duurzaamheid van een verhoogd
tarief en tegen de 8% ingezonden.1
Met Ferd de Beaufort dejeuneerende, vernam ik van hem, dat de Nederlandsche
Bank niet aan het syndicaat voor den opkoop der aandeelen mededeed en alleen in
opdracht handelt. Meer mocht hij mij niet zeggen. Er schijnt tot nu toe ongeveer 12
millioen nominaal aan aandeelen gekocht te zijn, d.w.z. dat er met de 20 millioen
die bij de Rotterdamsche Bank zelf en Wm. H. Müller zitten, en 4 millioen die bij
Stokvis Furness ondergebracht zijn, ongeveer de helft van het kapitaal der
Rotterdamsche Bank zwevende is.
Ferd had den indruk, dat Chris voornamelijk wegens den persoon van Westerman,
die zich geheel gedraagt alsof hij een der prominente figuren in de bankwereld zal
blijven en niet als iemand onder wiens leiding tenminste 44 millioen van de
Rotterdamsche Bank (het bedrag der reserves) zoek gemaakt zijn, van een
medewerking afgezien heeft. Westerman, Van Tienhoven en Kröller vormen tezamen
inderdaad een gevaarlijk triumviraat, en al is de tweede afgetreden, zijn invloed zal
wel blijven, zoolang Westerman er is. Colijn zeide mij onlangs, dat hij het beter vond
dat Westerman niet ging, daar dat naar buiten toe opnieuw een slechten indruk zou
maken. Ik geloof, dat zoo lang Westerman blijft, er van een reconstructie niets komt
en de Rotterdamsche Bank het volgend jaar weer met een misleidende balans
verschijnt, net zoo lang, tot de krach niet meer te houden is. Al dien tijd zit men dan
hier in een atmosfeer van wantrouwen, hetgeen voor het algemeen zakenleven hoogst
nadeelig is. Deze politiek te steunen - verlangde men van Chris en dit heeft hij
geweigerd.
Van Kalff (Spoorwegen) hoorde ik dezer dagen, dat de Duitschers ten aanzien van
de spoorwegtarieven, welke zij uitsluitend ten gunste der Duitsche zeehavens verlaagd
hadden, bijdraaien en wij waarschijnlijk ongeveer dezelfde verlagingen ten gunste
van het vervoer via de Nederlandsche grens kunnen tegemoetzien.2 Snouck wist dit
ook en zeide mij, dat Gevers3 een geweldigen uitbrander van Buitenlandsche Zaken
over zijn onbenullige houding in deze aangelegenheid gekregen had. Het is voor de
spoorwegen en de stoomvaartmaatschappijen zeer te hopen, dat deze zaak spoedig
in orde komt.

1
2
3

Vgl. hier p. 575.
Vgl. hier noot 3, p. 557 en p. 608.
W.A.F. baron Gevers.
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De laatsten hebben dit vervoer bitter noodig, tot betere vrachten dan zij thans
bekomen.
De gang van zaken bij onze maatschappij1 blijft treurig - groot vervoer (geen
stilliggende schepen sedert 1923), doch lage vrachten en stijgende kosten, vooral in
Hamburg, waar onze schepen veel komen. Ik geloof niet, dat wij dit jaar onze interest
zullen dekken. Bij de Holland-Amerika lijn is de toestand bepaald somber. Het zal
daar tot een reconstructie moeten komen. Ik verwacht voor ons van 1925 af
verbetering, grootendeels ten gevolge van het feit, dat wij nu in de conferences voor
de Pacific en Afrika opgenomen zijn. Daarentegen vechten wij in de Levantvaart op
leven en dood met de Halcyonlijn2 van Thyssen3, terwijl zich de beide andere, onder
Duitsche vlag varende Duitsche lijnen, de Deutsche Levante en de Deutsche Orient
Linie (de Halcyon vaart onder Nederlandsche vlag) gecombineerd hebben. Zij zijn
echter financieel zwak. De Deutsche Levant Linie is een onderdeel der
Hamburg-Amerika lijn, die haar wenscht te verkoopen.

11 Augustus 1924.
Colijn telegrafeert, dat hij heden verhinderd is te komen.

15 Augustus 1924.
Eergisteren Karnebeek bezocht, om hem te polsen over een uitnoodiging, door de
Kamer van Koophandel aan de Soviets tot een bezoek aan onze havens te zenden.4
De brave burgemeester van Rotterdam5 heeft eenigszins ontijdig veel cas van die
heeren gemaakt en wij lieten na, dit voorbeeld te

1
2
3
4
5

De K.N.S.M.
Vgl. Knap, Koopvaart, p. 149. In 1926 kocht de K.N.S.M. vier schepen van de Halcyon Lijn,
waarmee een eind aan deze concurrentie in de Middellandse Zee kwam.
August Thyssen.
Van een Russisch bezoek aan de Amsterdamse havens is niets gekomen.
Mr. J. Wytema.
‘Eerlijkheid en goedwillendheid mag men de heer Wytema zeker niet ontzeggen, wel mag
men de vraag stellen, of hij zijn eigen krachten niet heeft overschat, toen hij Dordt verliet
voor Rotterdam,’ aldus J.M. Pattist in Bekende Rotterdammers, p. 14.
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volgen, toen de onderhandelingen te Berlijn mislukt waren, doch nu ze te Londen
een halfbakken verdrag hebben gesloten en B. & W. van Amsterdam hun half en
half te kennen gegeven hebben, dat zij hen gaarne hier zouden zien, achten wij het
tijd een uitnoodiging te lanceeren. Karnebeek had er geen bezwaar tegen.
Met Ferd de Beaufort etende, zeide ik hem, dat in het beleid in zake Rotterdamsche
Bank verandering moet komen, daar men hier in bankkringen en in het buitenland
een onzeker gevoel heeft, zoolang Westerman, die niet vertrouwd wordt en nog den
grooten meneer wil spelen - zelfverheffende stukken in de Telegraaf schrijft - blijft
en er geen krachtige reorganisator komt. Het bleek mij toen, dat men aan de
Nederlandsche Bank overstag is en Westerman wil laten vallen. Ferd heeft Chris
opnieuw gepolst, maar nu weifelt deze, ofschoon men aan zijn bezwaren ten aanzien
van het weggaan van Westerman en een schoone balans per 1924 wil voldoen. Hij
is dus niet doortastend, waarvoor ik hem, eigenlijk gezegd, ook niet aangezien heb.
Hij heeft te minder reden te aarzelen, nu zijn vertrek van Van Eeghen & Co. bekend
is. De Nederlandsche Bank wil nog een tweede aan hem toevoegen, wiens naam Ferd
mij niet mocht noemen. Mogelijk heeft Chris bezwaar tegen dien onbekende, maar
ik schrijf hem toch ook een zeker gebrek aan flinkheid toe.
Iedereen oordeelt, dat Van Eeghen & Co. met het uittreden van Ferd en Chris
zware verliezen lijdt. Reeds hebben zij de connectie met A.C. Fraser & Co.1 verloren,
die naar Tiedeman en Van Kerchem zijn overgegaan en waardoor zij als importeurs
van thee en kina van den tweeden of derden rang op den zevenden of achtsten gedaald
zijn. Ik heb den indruk, dat de oude S.P. (van Eeghen) vrij ongevoelig over den
achteruitgang der firma, welke hij zoo lang in het voorste gelid heeft gehouden, is.
Het geld dat hij bezit - ik denk een 7 of 8 millioen - schijnt hem te troosten.a
Op 1 October zijn Paul den Tex en ik 25 jaar directeur van de Koninklijke
Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij. Ik zal zorgen onvindbaar te zijn. S.P.2
zeide mij, dat men bezig is voor een decoratie. Ik verklaarde hem, daarop niet gesteld
te zijn en heb dit ook ten overvloede aan Röell3 geschreven. Voor Paul is het een
ander

Het Rotterdamse handelshuis, waarvan mr. W. Suermondt Lzn. firmant was. Vgl. Rogge,
Handelshuis, p. 289, p. 323, p. 354 en p. 379.
a Vanaf ‘Ferd heeft Chris ....’ door Heldring in het origineel geschrapt.
2 S.P. van Eeghen; 1890-1934 commissaris der K.N.S.M.
3 Mr. dr. A. baron Roëll, de commissaris der koningin in Noord-Holland.
1
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geval. Hij heeft hard gewerkt en is nooit naar voren gekomen; maar menigeen zal
toch vinden, dat het een belooning voor een slechten gang van zaken is.1 Dividend
is niet eens in het zicht.
Ik ga 14 dagen vacantie te Domburg nemen.

Domburg, 18 Augustus 1924.
De regeeringen zijn het te Londen eens geworden. De Duitsche rijksdag neemt de
uit de voor de regeling voor Duitschland voortvloeiende wetten zeker aan, ondanks
het gebrul der Duitsche nationalen, die vóór zullen stemmen, indien hun tegenstemmen
de aanneming onmogelijk zou maken, daar zij het zeker niet op nieuwe verkiezingen
durven laten aankomen, welke hun groot verlies zouden toebrengen. In Frankrijk
heeft Herriot, dank zij zijn toegeven aan Loucheur, zeker de meerderheid achter zich,
en zoo zullen we het plan-Dawes waarschijnlijk eerlang in werking zien. Dat de
bankiers in de voortgezette bezetting van de Roer gedurende één jaar geen bezwaar
zien, om de leening van 800 millioen mark geplaatst te krijgen, doet mij vermoeden,
dat Herriot onderhands toezeggingen voor een snellere ontruiming gedaan heeft,
want het is een leelijk punt, dat veel op losse schroeven zet en tegen den geest van
het rapport-Dawes ingaat. Hoe het zal gaan, indien het zwakke ministerie-Herriot
binnen het jaar voor een kabinet à la Poincaré of zelfs minder nationalistisch plaats
maakt, is een vraag waarop een geruststellend antwoord niet te geven is. Men moet
er het beste van hopen, evenals van de medewerking der Duitschers, die het in de
eerste jaren, behoudens complicaties als bijv. een langere bezetting van de Roer, vrij
gemakkelijk zullen hebben, maar later, wanneer de normale schadevergoedingen à
2 milliard per jaar een aanvang nemen, moeilijk, en waarvan het meerendeel niet
voornemens is, die latere termijnen integraal te betalen. Het speculeert op de
langzamerhand zich wijzigende stemming en vertrouwt, dat steeds grootere
meegaandheid der geallieerden hun dan wel, zoo niet de rest, dan toch een groot deel
van de rest der onvoldane bedragen zal kwijtschelden. Het is trouwens het zwakke
punt in het plan-Dawes, dat geregelde betalingen van enorme bedragen - stijgende
naar gelang van de welvaart - gedurende een menschenleeftijd aanneemt - iets wat
in de geschiedenis nog nooit

1

Dividend 1919 20%, 1920 10%, 1921-1924 nihil; vgl. hier p. 593 over het verlies van 1924.
Vgl. nog Knap, Koopvaart, p. 141 vlg.
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dan onder dwang is voorgekomen, en dwang wil men juist niet. Ik ben nog niet gerust
op dit punt en evenmin op de nog zwevende vragen der intergeallieerde schulden en
van Frankrijks veiligheid, welke vóór de regeling met Duitschland geregeld hadden
moeten worden. Engeland is hierin wederom te kort geschoten, en de atmosfeer van
onzekerheid welke dientengevolge in Frankrijk blijft heerschen, blijft een schaduw
op Europa werpen.

21 Augustus 1924.
Gisteren was Balt1 hier, die van S.P.2 het aanbod heeft 1 Sept. bij hem op kantoor te
komen en na wederzijdsche proef 1 Jan. in de firma opgenomen te worden. Chris is
heftig tegen zijn aanneming van het aanbod, waarin hij een benadeeling van zijn
belangen zou zien. Hij hoopt nl. dat een deel der cliëntèle van Van Eeghen & Co.
(de effectenafdeeling) met hem de firma zal verlaten en ziet in het aanbod een
manoeuvre van S.P. (van Eeghen), die door het intreden van een zwager van Chris
aan de wereld wil duidelijk maken dat de grieven van Chris niet zeer reëel zijn. De
verhouding tusschen S.P. (van Eeghen) en Chris is de laatste weken gespannen
geworden. Het is een netelige zaak, maar ik heb ten slotte Balt geraden, toch op het
aanbod in te gaan, indien S.P. (van Eeghen) de intredetermijn op 1 Jan. en den duur
van de proeftijd op één jaar wil stellen.a

Domburg, 22 Augustus 1924.
Wimink is plotseling te Genua, waar hij woonde, overleden. Ik heb hem voldoende
gememoreerd om het er bij te laten, ware het niet, dat het Handelsblad3, zijn
tekortkomingen vermeldende, hem als een ‘althans rechtschapen’ man beschreven
heeft. Helaas is dat onwaar. Hij was zeer zeker onbetrouwbaar, doch ik kan mij
begrijpen, dat menigeen hem aanzag voor een gevaarlijk optimist en niets anders,
die zelf aan zijn voorstelling van zaken geloofde. Tot op zekere hoog-

1
2
a
3

Heldrings jongste broer Balthasar.
S.P. van Eeghen.
Vanaf ‘Gisteren was Balt hier ....’ door Heldring in het origineel geschrapt.
Vgl. Alg. Handelsbl. 21 en 22 aug. 1924, avondblad, voorpagina .... ‘Aan zijn integriteit en
rechtschapenheid had niemand het recht te twijfelen’.
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te is dat juist, maar daarnaast misleidde hij ook met bewustheid. Hij was een van de
merkwaardigste figuren welke ik ontmoet heb. Het duurde lang, voordat ik de
ledigheid van zijn beweringen doorzag, en bij anderen kwam die ontdekking te laat.
Hij bezat een groote bekoring, veel uiterlijke distinctie; zijn geestdrift - veelal bombast
- deelde zich aan anderen mede, en daar hij over een werkelijke kennis van het
moderne passagiersverkeer ter zee beschikte, welke in Amsterdam niet voorkwam,
won hij velen voor zijn plannen, daarbij door Van Aalst gesteund, die hem in het
geheel niet doorzag.

25 Augustus 1924.
Een week te Domburg, dat ik als de prettigste plaats aan onze zeekust proclameer.
Je bent er niet op de zee aangewezen en kunt er heerlijk in de bosschen en over
Walcherens vette landerijen wandelen. Prachtige wolkenformaties en schitterende
verlichting bij neigende zon. Eindelijk geschikt publiek en meer beschaafd
Nederlandsch te hooren dan in Bergen aan Zee, om van de andere badplaatsen niet
te spreken. Hotels gemoedelijk primitief en onverschillig voor moderne eischen.
Bevolking vriendelijk en schilderachtig.

31 Augustus 1924.
Terug in Amsterdam na een regenachtige vacantie.
De Dawes-wetten zijn er in Duitschland door. Het ware beter geweest, indien zij
verworpen waren en de Rijksdag ontbonden was. Nu zitten een veel te groot aantal
nationalisten en communisten erin, die een krachtige (zoo krachtig mogelijke, wel
te verstaan) ‘Erfüllungspolitik’ in bedenkelijke mate kunnen tegenwerken. Nu de
leening nog uitbrengen en plaatsen. Ik verwacht geen grooten opbloei, ook al gelukt
het laatste, maar een geleidelijke verbetering, tenzij Frankrijk nu weer in het vraagstuk
der intergeallieerde schulden teleurgesteld wordt.
Deze dag is weer eens ontsierd door een wolkbreuk van ridderorden, ditmaal extra
stom. Telders van de Twentsche Bank, die zeer middelmatig is en nooit iets bijzonders
gepresteerd heeft dan met de dochter1 van Adam Roelvink te trouwen, beleeuwd; het
is niet buiten de (lamme) lijn, maar een directeur van de Rotterdamsche Bank (Buma)
en Cox van de Hollandsche Stoomboot in de tegenwoordige

1

I.C. Telders-Roelvink.
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omstandigheden decoreeren, dat riekt naar erge decadentie. Waarom wordt dit
misselijk instituut niet afgeschaft? Omdat we door sukkels geregeerd worden.

6 September 1924.
Piet van Tienhoven bezocht mij gisteren. Hij zeide geheel hersteld te zijn van de
depressie welke hij naar aanleiding van de ellende met de Rotterdamsche Bank
doorgemaakt heeft en kwam nu over de Middellandsche Zee Bank spreken, waarin
we samen zitten en waarin hij thans, nu hij van de Rotterdamsche Bank weg is, een
grooter aandeel in de leiding neemt. Andere leden van het Bestuur zijn Steiner, die
tot nu toe alleen de leider is, Westerman en Kröller. Ik had hem voor 2 maanden
gezegd, dat ik de verbinding van de Middellandsche Zee Bank met de Rotterdamsche
Bank alleen ongewenscht vond en ‘Anlehnung’ aan andere banken raadzaam achtte.
Voorts verandering van samenstelling van den Raad van Bestuur. Mocht dit niet
doenlijk blijken, dan zou ik mijn ontslag nemen. Ik zeide hem thans, dat ik besloten
was mijn ontslag, zij het ook niet overijld, te nemen, omvat ik, hoewel erkennende
dat de tegenwoordige stand der Middellandsche Zee Bank geen aanleiding tot zorgen
geeft, haar credietgeving aan den speculant Bosch te Weenen en aan de in zeer slechte
positie verkeerende mijn Laura1, in verband met mijn medeaansprakelijkheid als lid
van de Raad van Bestuur, mij een onrustig gevoel gaf, terwijl ik anderzijds het
nuttelooze van pogingen om andere banken (ik had aan Hope en de Banque de Paris
gedacht) bij haar te interesseeren, inzag, omdat zij in hun oog onder de wolk die de
Rotterdamsche Bank beschaduwt verkeert. Ik liet mij afkeurend uit over het uitblijven
van reorganisatiemaatregelen bij de Rotterdamsche Bank, de bevreemdende houding
van Westerman, die zelfverheerlijkende artikelen in de Telegraaf schrijft, en de
benoeming van een directeur der Rotterdamsche Bank tot ridder in de Nederlandsche
Leeuw.2 Het publiek wordt op die wijze in de waan gebracht, dat alles in orde is,
althans men poogt dit te bereiken, maar zonder resultaat, want de bom moet toch
barsten. Ik voel mij, zoo zeide ik aan Piet, niet in die omgeving thuis. Piet gaf mij
schoon gelijk, vroeg mij alleen om mijn ontslag tot de balans over 1924 uit te stellen.
Ik maakte het voorbehoud, dat er niets met de Rotterdam-

1
2

Hieromtrent waren bij de bron geen nadere inlichtingen te verkrijgen.
Nl. B. van Haersma Buma.
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sche Bank moest gebeuren dat mij aanleiding moest geven eerder af te treden.1
Piet schrijft het débacle van de Rotterdamsche Bank aan het gebrek van een
eenhoofdige leiding en de verdeeling van de directie over Den Haag, Amsterdam en
Rotterdam toe. Hij had herhaaldelijk op centralisatie te Amsterdam aangedrongen,
toen het nog tijd was en aangeboden zelf weg te gaan, indien dit de verwezenlijking
kon vergemakkelijken. Op persoonlijke gronden was dat steeds afgestuit. Ofschoon
hij het niet zeide, begreep ik, dat Westerman, die lui en ijdel is, in Den Haag een
soort rol speelt die hem te Amsterdam niet wachten zou.

16 September 1924.
Gisteren had ik Posthuma bij mij, die mij zeide, dat Colijn de tariefwet er met
sneltreinspoed door heen wil jagen en dat de neuzen in de Tweede Kamer geteld
zijn, dank zij een politieke transactie, waarvan de tariefwet één object uitmaakt. Hij
liet zich zeer ongunstig over Heringa uit, die alle mogelijke belanghebbenden tot het
bepleiten van beschermende maatregelen in hun belang had uitgelokt. De verschillende
lichamen waarvan hij voorzitter is, zullen er nog tegen getuigen - zonder op
verwerping aan te dringen, aangezien men Colijn niet weg wil hebben - dit is althans
mijn eindindruk. Ik vrees dus het ergste, maar de Amsterdamsche Kamer van
Koophandel zal althans nog een laatste poging wagen, zonder eenig succes
waarschijnlijk.2

1
2

Tegen einde 1924 nam Heldring toch ontslag. Vgl. hier p. 590, 599.
De Kamer had op 29 juli al een gevraagd advies hieromtrent gezonden aan de minister van
financiën (vgl. Verslag der Kamer, 1924 bijlage 27). Zij drong o.a aan op een lagere
heffingsvoet en op tijdelijkheid van de verhoging van het percentage. Toen de regering
daaraan niet tegemoet wilde komen, zond de Kamer op 25 september 1924 een adres aan de
Tweede Kamer (vgl. idem, bijlage 31), waarin zij verzocht de ontwerp-Tariefwet niet aan te
nemen, omdat anders een eerste schrede gezet zou worden op de weg naar een ons land in
zijn economische ontwikkeling verstrikkend stelsel. Op 13 november werd het ontwerp door
de Tweede Kamer aangenomen (57-39 stemmen); 18 december door Eerste Kamer (28-14).
Afkondiging in Staatsblad 1924, nr. 568.
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18 September 1924.
De millioenennota bevestigt mijn indruk, in mijn interview in het Handelsblad van
5 Sept. uitgesproken1, dat de tariefwet financieel overbodig is.2
Heden te zamen met Rehbock Vissering opgezicht, om hem eens aan te porren in
zake de Rotterdamsche Bank, waarin voor het oog van het publiek niets geschiedt,
sedert het communiqué eind Juni geplaatst werd, behalve dat men wel in de gaten
heeft, dat een ‘syndicaat’ de aandeelen opkoopt. Westerman handelt integendeel,
alsof hij de zaak weer wil doen vergeten en de Regeering werkt mede, door een lid
der directie te ridderen. Vissering had, als naar gewoonte, een lang verhaal op te
disschen, waaruit moest blijken, dat er reeds veel werk door de Nederlandsche Bank
bij de Rotterdamsche Bank verricht was, maar onze indruk was, dat zij aan het lijntje
gehouden is geworden en niet krachtig doortast. Waar is het, dat om schoon schip
te maken, een krachtige man noodig is, die niet gemakkelijk te vinden is. Vissering
beweert er thans een te hebben, wiens naam hij niet noemde, maar hij wil zoo mogelijk
de medewerking van de heeren der Rotterdamsche Bank voor zijn benoeming
verkrijgen. Hij sprak ook nog over een ander, dien hij tegelijkertijd zou willen
benoemd zien en waartegen de Rotterdamsche Bank zich niet verzet, waarschijnlijk
omdat hij geen krachtige figuur is - zooals Rehbock zeide, die wist, wien Vissering
bedoelde. Ik veronderstel dat het Telders van de Twentsche Bank is.3 Rehbock meende
ook te weten, dat die zich niet beschikbaar zou stellen, en dat hij voor een andere
betrekking aangezocht wordt, waarin hij meer lust heeft. Indien het werkelijk Telders
is, dan wordt er veel eer aan een niet veel beteekenend man verleend. Vissering bleek
huiverig te zijn, de goede oplossing te forceeren. Hij scheen Westerman niet goed
aan te durven, ofschoon hij zeide te hopen, dat men hem wel zou bewegen met een
commissarisplaats genoegen te nemen. Ik heb toen nogal krachtig gesproken en hem
gezegd, dat men hem, Vissering, aanziet voor den

1

2
3

Vgl. Alg. Handelsbl. 5 september 1924, avond, frontpagina, getiteld ‘Tariefwet,
belastingpolitiek en economische vooruitzichten. Een interview met den President van de
Amsterdamsche Kamer van Koophandel!’ Het nog steeds lezenswaardige stuk beslaat
tweeëneenkwart kolom.
Het evenwicht op de begroting werd hersteld, ook zonder de baten van de verhoging der
tabaksrechten en die uit de Tariefwet 1924.
Deze veronderstelling was juist. Vgl. p. 588.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

587
verantwoordelijken man, nu de Nederlandsche Bank verklaard heeft achter de
Rotterdamsche Bank te staan. Er heerscht een atmosfeer van onzekerheid, nu de
reorganisatie uitblijft en geen correcte balans gepubliceerd wordt. Het is urgent, dat
de goede oplossing gevonden wordt, en de Nederlandsche Bank moet niet in de eerste
plaats met Westerman rekening houden. Hij zal niet willen medewerken, dus de vuist
op tafel en een eind er aan maken, als hij den goeden man bij de hand heeft. Ik hoop,
dat dit betoog wat geholpen heeft.
Vissering was overigens over Westermans oprechtheid niet te spreken en zeide,
dat het opkoopen der aandeelen van Colijn uit ging, die daartoe door Westerman
bewogen is, nadat, na ons onderhoud met hem, Vissering, in de laatste dagen van
Juni besloten was, de aandeelen aan zich zelf over te laten. Behalve de 20 millioen
nominaal die de Rotterdamsche Bank reeds opgekocht had en waarvan volgens
Vissering 10 millioen op ƒ 1, - afgeschreven zijn, heeft het zoogenaamde syndicaat,
dus feitelijk de Staat, er 15 millioen verworven voor ongeveer 13,5 millioen geld.
Vissering verwacht, dat dit aldus zwevende blok aandeelen met behulp van
buitenlandsche bankiers overgenomen zal worden, wanneer de reorganisatie eenmaal
een feit zal zijn. Hoe de Staat er zonder kleerscheuren uitkomt, is mij niet duidelijk.
De waarde der aandeelen zou ongeveer 90% moeten zijn, hetgeen Colijn beweert te
gelooven, maar over het algemeen is men daarover sceptischer gestemd. Dat hij de
verantwoordelijkheid van dien steun op zich heeft kunnen nemen, zonder de bankiers
erin te kennen, getuigt, vrees ik, van wildheid. De Nederlandsche Bank is door een
garantie van Colijn gedekt ten aanzien van zekere ongedekte credieten - die wel
slecht zullen afloopen. Zonder garantie heeft zij papier genomen, voortspruitende
uit bevroren credieten, waarvan zij vertrouwt, dat zij terecht komen.
Sprekende over de moeilijkheid, knappe menschen voor het bankiersbedrijf te
vinden, kwamen wij tot de teleurstellende, zoo niet verontrustende constateering,
dat de toekomst onzeker is bij:
de Nederlandsche Handel-Maatschappij, waar Van Aalst van weggaan spreekt en
door onbeteekenende menschen omringd wordt;
de Indische Bank, die Gerard Oyens1 staat te verliezen;
Hope & Co., die alleen op Ter Meulen drijven, wiens gezondheid wankel is. De
jonge Van Loon2 is niets bijzonders;

1
2

G.H. de Marez Oyens.
Jhr. H.M. van Loon.
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de Twentsche Bank, waar Van Walree weggaat en geen leidende figuren in de kracht
van hun leven achterblijven, terwijl er ook kwestie van het heengaan van Telders
schijnt te zijn;
Amsterdamsche Bank, die naar een hervorragend man schijnt te zoeken;
Incassobank, die kort geleden in den ouden Goedewaagen1 de voornaamste kracht
verloren heeft, om niet van de Rotterdamsche Bank te spreken.
Betreffende de Javasche Bank vertelde Vissering, dat Trip, die nu Zeilinga
opgevolgd is, de deur tot besprekingen met de Nederlandsche Bank heeft geopend
en de relaties dientengevolge hervat zijn. Waarschijnlijk gaat Westerman Holstijn
naar Java, in de verwachting, nog een zekere vergoeding van de Javasche Bank thuis
te brengen.

27 September 1924.
Eergisteren heeft Keesing2, de financieele redacteur van het Handelsblad, zich
(begrijpelijkerwijs) gedrongen gevoeld iets over de positie der Rotterdamsche Bank
te zeggen3, die raadselachtig blijft. De Rotterdamsche Bank schijnt zich er eerst tegen
verzet te hebben, maar daar hij in elk geval iets wilde publiceeren, heeft zij eenige
duistere mededeelingen omtrent op til zijnde veranderingen in de
kapitaalsverhoudingen van de bank los gelaten, welke opnieuw aanbod van aandeelen
hebben uitgelokt en de Rotterdamsche Bank slechts kunnen schaden. Het heeft alleen
dit goede, dat de noodzakelijkheid van het optreden van een reorganisator steeds
duidelijker wordt. Telders (ik weet nu, dat hij gevraagd werd) heeft voor de eer
bedankt, evenals hij voor een benoeming bij de Indische Bank bedankt heeft,
voornamelijk omdat hij gevoelt, aan de Twentsche Bank niet gemist te kunnen
worden.
Van Ferd hoor ik, dat er ernstige onderhandelingen tusschen Chris en Hope gevoerd
zijn, doch dat zijn intrede daar op tegenstand van den jongen Van Loon gestuit is.
Ik vermoed, dat hij thans voor de

1
2
3

K.G. Goedewagen.
David Keesing.
Vgl. Alg. Handelsbl. 25 september 1924, avond, p. 14. Kort bericht, zonder ondertekening,
waarin gewag wordt gemaakt van plannen tot wijziging in de kapitalisatie. Van afstempeling
der in omloop zijnde aandelen zal geen sprake zijn.
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Indische Bank aangezocht is geworden. Ik zou hem voor het eerste beter gevonden
hebben, niet om een internationaal man als Ter Meulen te vervangen, maar om de
groote effectenportefeuille bij Hope te beheersen.a
De Amsterdamsche Kamer van Koophandel heeft op verwerping der tariefwet
aangedrongen, nu de Regeering haar niet overeenkomstig haar voornaamste wensch
gewijzigd heeft en zij integendeel een stuk opportunistisch, protectionistisch
broddelwerk is geworden.1 Rengers (Th. van Welderen) schreef mij, dat hij nog
pogingen doet om landbouwmannen, als Lovink, die altijd vrijhandelaar is geweest,
tot inzicht te brengen, dat hij niet mag voorstemmen, maar het is waarschijnlijk
verloren moeite. Ik plaats wellicht nog een artikeltje in de Ec. Statistische Berichten2
- het budgettair onnoodige van de wet, nu de Londensche conferentie de algemeene
vooruitzichten zooveel beter maakt, betoogende.

28 September 1924.
Chris was zoo even bij mij om mij te zeggen, dat hij door de Indische Bank en de
Incasso-Bank wordt gepolst en mij te vragen, wie van de twee naar mijn oordeel de
meeste ‘standing’ heeft. Nu, de Incasso-Bank is ongetwijfeld de eerste in de tweede
categorie banken ter plaatse, maar de eerste zit helemaal in de eerste groep, ondanks
haar déboires van 1921/2, welke zij te boven is.3 Financieel is

a Vanaf ‘Van Ferd hoor ik ....’ door Heldring in het origineel geschrapt.
1 Vgl. Adres der Amsterdamse Kamer van Koophandel aan de Tweede Kamer, 25 september
1924, in haar Jaarverslag K.v.K. A'dam (1924), bijlage 31. Vgl. over de tot stand gekomen
wet Vermeer, Tariefwet, p. 1043 vlg.
2 Heldring, Ontwerp-Tariefwet, p. 880. H. vraagt zich af of de wet uit een budgettair oogpunt
nodig is; hij ontkent dat .... ‘nu de vooruitzichten van een geleidelijke verrijzing uit het
economisch moeras waarin zich Europa bevonden heeft, tengevolge van de sedert de
conferentie te Londen geschapen atmosfeer, zoveel beter geworden zijn’. Als gevolg van de
algemene opleving van de wereldhandel zullen 's lands middelen rijkelijker vloeien; reeds
is de binnenlandse economische toestand beter dan in 1923. Het wetsontwerp draagt het
karakter van opportunistisch broddelwerk. ‘Het is een te hooge prijs voor een dosis opium,
welke wij, ondanks onzen nood, niet behoeven.’
3 Jaarverslagen Incasso-Bank, 1921, 1922, beide p. 13, waaruit blijkt dat ook hier ruime
afschrijvingen moesten worden toegepast. Dividend 1919 10%, 1920 9%, 1921 7%, 1922
6%.
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het directeurschap bij de Incasso Bank, zelfs bij een dividend 6½% tegen de andere
8%, interessanter. Chris kan naar mijn meening echter moeilijk bij de Incasso directeur
worden, waarvan hij reeds president-commissaris is. Daar het werk bij de andere
instelling ook wel aangenaam zal zijn, voorzie ik dat hij directeur van de
Nederlandsch-Indische Handels-Bank wordt.1
Hij zeide ook dat het gerucht geloopen heeft, dat hij bij Hope zou komen. ‘Hij
wist daar niets van,’ m.a.w. het feit, dat die besprekingen afgesprongen zijn, verzweeg
hij. Dat Ferd mij erover gesproken heeft, was hem klaarblijkelijk niet bekend.a

29 September 1924.
Heden vergadering bij de Bank voor de Middellandsche Zee, waar behalve Steiner,
Tienhoven en ook Westerman tegenwoordig waren. Mijn ontslagneming laten
notuleeren - tegen het voorjaar - op grond van het bezwaar, mede geldelijk
verantwoordelijk voor het beheer te zijn, waar ik feitelijk buiten sta en tevens bezwaar
tegen de eenzijdige vertegenwoordiging der Rotterdamsche Bank. Men wenscht
daaraan tegemoet te komen door statutenwijziging en opneming van andere personen.
Men sprak over La Gro van de Banque de Paris, dien ik ook gaarne erin zou zien.
Piet v. Tienhoven gaat voor 3 maanden naar Zuid-Amerika.

Parijs, 1 October 1924.
Het is 25 jaar geleden, dat ik te zamen met Paul den Tex het directeurschap der
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij aanvaardde. We herdenken
dien dag met onze vrouwen bij Larue, waar hij ons uitgenoodigd heeft. Helaas is de
staat van zaken bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij nog ver
van bloei verwijderd, hoewel over het dieptepunt heen. Aandeelhouders hebben
sedert 1920 weinig reden tot tevredenheid gehad en wij hebben - beiden toch al wars
van huldebetoon - met succes onze maatregelen genomen om alle viering te
voorkomen. Slechts een fondsje ten bate van het personeel hebben we gesticht en
dit na ons vertrek

1 Dat was inderdaad het geval. Vgl. hier p. 592.
a Vanaf ‘Chris was zooeven bij mij ....’ door Heldring in het origineel geschrapt’
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bekend laten maken. Ik hoop, dat de volgende 10 jaren weer loon na werken - en
voor aandeelhouders na wachten - zullen brengen. Wanneer ik zie, dat onze schepen
bijna altijd vol vertrekken en, behalve in de slappe zomermaanden, ook gevuld
terugkomen, dan twijfel ik niet aan een bestaan van een gezonde basis, ondanks den
geweldigen groei, welken de onderneming ondergaan heeft. We moeten echter 4 à
5 millioen meer inkomsten per jaar hebben, voordat we dividend kunnen betalen.a

Rome, 17 October 1924.
Uit de Hollandsche couranten zie ik, dat het reorganisatieplan der Rotterdamsche
Bank thans publiek is. Reductie van het kapitaal van 75 op 50 millioen. Voor de 25
millioen aandeelen welke in ‘bevriende’ handen zijn, worden amortisatiebewijzen
afgegeven. De reserves worden gedeeltelijk voor afschrijving aangewend. Dat nog
10 millioen aandeelen in handen der Rotterdamsche Bank en afgeschreven zijn zoodat het kapitaal feitelijk 40 millioen bedraagt, wordt natuurlijk niet vermeld. Van
Hengel1 van de Amsterdamsche Bank wordt gedelegeerd commissaris en Westerman
treedt als president-directeur af, wordt president-commissaris - met hoogeren rang
gepensioneerd. Van Hengel treedt als directeur af bij de Amsterdamsche Bank en
wordt daar commissaris. Dit is dus de ‘duvel’ dien Vissering bedoelde. Brutaal en
knap is hij zeker wel, maar het algemeen vertrouwen geniet hij niet. Er is reeds lang
gezegd, dat hij de Amsterdamsche Bank zou verlaten, daar men hem de daar geleden,
maar te bovengekomen verliezen toeschreef. Van Hasselt schrijft mij, dat hij wel
ruzie met de andere directeuren der Rotterdamsche Bank zal krijgen, die geen politiek
van drastische saneering voorstaan (to save their faces) en dat men reeds een fusie
van Amsterdamsche Bank en Rotterdamsche Bank voorspelt.2 Het geheel geeft een
droevigen indruk van het beleid der Nederlandsche Bank.

a In het handschrift volgen nu 44 bladzijden over de reis van Heldring en zijn vrouw naar
Rome, en het uiteindelijk dodelijke verkeersongeluk dat mevrouw Heldring overkwam. Wij
laten deze hier weg, behalve voor zover er zakelijke mededelingen in staan.
1 Mr. A.J. van Hengel.
2 Van Hasselts brief werd helaas niet teruggevonden. De fusie tussen Amsterdamsche Bank
en Rotterdamsche Bank, werd pas in 1963 aangekondigd en vervolgens verwezenlijkt.
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27 October 1924.
De Duitsche rijksdag wordt ontbonden, daarmede worden de nationalisten en de
volkspartij, die niet veel beter is, in het volgende parlement tot geringere proporties
teruggebracht, zoo ook de extremisten van links. Nadat Genève met krachtige
medewerking van Frankrijk een vredesprotocol tot stand heeft gebracht en men
Duitschland in den Volkenbond wil toelaten, zal een mijlpaal afgelegd zijn, indien
althans niet een conservatieve regering in Engeland, waarop de verkiezingen, waartoe
McDonald besloten heeft, op dat protocol terugkomt. Gewoonlijk ziet men echter in
dat land de nieuwe regeering uitvoering geven aan hetgeen de vorige - hoewel politiek
tegenstandster - ondernomen heeft.
Chris1 meldt mij, dat hij het directeurschap der Indische Bank aanvaard heeft.
De pers bericht, dat Vissering voor zes maanden naar Zuid-Afrika en Indië vertrekt.
Ik heb aan Luden2 geschreven, dat ik daar als commissaris der Nederlandsche Bank
tegen ben. Het verraadt gebrek aan besef van verantwoordelijkheid in deze
omstandigheden, nu de zaak der Rotterdamsche Bank nog even onhelder blijft als
voorheen en er dagelijks andere gewichtige zaken de aandacht van den President
vragen. Op zichzelf kan hij best gemist worden, maar dan behoort hij niet aan te
blijven. Deze reis is overigens door hem waarschijnlijk bedoeld om zijn in Nederland
tanend aureool op te poetsen, want Zuid-Afrika heeft hem uitgenoodigd in zake den
gouden standaard van advies te dienen.

25 November 1924.
Ik geef mij zoo moeilijk en er gaat zoo weinig warmte van mij uit. Zelf mijn moeder
te vroeg verloren, zei Bazzola, mijn vereerde raadsman te Celerina (Engadin) in mijn
neurasthenischen tijd.3

1
2
3

Mr. Chr. P. van Eeghen.
Mr. dr. J. Luden, pres.-commissaris der Ned. Bank.
Men bedenke dat Heldring dit schreef een dag na het overlijden van zijn vrouw. Dr. Bazzola
behandelde Heldring tijdens zijn rustkuur in Celerina bij St. Moritz (1916-1917).
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[1925]
19 Maart 1925.
In de scheepvaart blijft het over het algemeen zeer slecht gaan. De jaarafsluiting van
de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij is ongunstiger dan eenige
van haar voorgangsters. Al verwacht ik van nu af minder slechte resultaten van de
Chilivaart, ten gevolge van onze overeenkomst met de Engelschen en Duitschers,
en al zijn de tijden van groote zorg voor de Vereenigde voorbij nu al haar lijnen in
de conferences opgenomen zijn, de rendabiliteit van onze Pacificvaart en die op de
Middellandsche Zee en de Zwarte Zee, waar we met talrijke concurrenten te strijden
hebben, is nog lang niet in zicht. De verhouding tusschen vracht en kosten is en blijft
ongunstig. Bezuinigingen zijn niet meer mogelijk.
De algemeene toestand van Europa is nog onzeker. Men kan slechts in zoover
zeggen, dat hij beter is dan voorheen, dat de geallieerden naar een weg zoeken om
op vreedzame wijze met Duitschland tot duurzame overeenstemming te komen, maar
zoolang de veiligheid van Frankrijk niet verzekerd is, zal onrust blijven heerschen.
De wijze waarop Chamberlain te Genève het protocol van September heeft
afgebroken, maakt een slechten indruk buiten Engeland, hoewel ik begrijp, dat de
Engelschen het met zijn consequenties niet durfden te aanvaarden. Het is alsof men
te Londen wel weet wat men niet wil, maar niet wat men wel wil, en de macht welke
de Dominions op het moederland verkregen hebben, maken de zaken voor de
Engelsche regeering, toch al niet uitblinkend door vernuft op het gebied van
buitenlandsch beleid, niet gemakkelijker. Het is te hopen, dat, al mocht Herriot komen
te struikelen, hij in Frankrijk niet door een bewind opgevolgd wordt dat meer
nationalistisch te werk gaat. Dan zou het er slecht voor Europa uitzien.
Aan de Nederlandsche Bank beginnen commissarissen eindelijk te begrijpen, dat
zij zich met de vraag te bemoeien hebben, welke gevolgen het beleid der directie op
de financiën der Bank dreigt te hebben. Luden1 toonde te dien aanzien voor het eerst
eenigen moed en verzocht in de laatste vergadering aan Tetrode, die Vissering
gedurende diens afwezigheid vervangt, namens commissarissen overlegging bij de
balans van een staat van debiteuren. Ik ben zelf in de balanscommissie benoemd en
ben niet voornemens de balans te teekenen, tenzij men ons ditmaal volledig inzicht
in de positie geeft.

1

Mr. dr. J. Luden.
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De verliezen op Marx Bank, die volgens de één 15, volgens den ander 20 millioen
zullen bedragen, waarbij men niet vergeten is, dat de directie indertijd verklaard
heeft, geen verliezen op dat hoofd te verwachten, zijn nog vergroot door de
voortgezette financiering door de Bank van de kolenontginning op Spitsbergen1,
welke naar mijn meening slechts teleurstelling belooft en op de Nederlandsche Bank
drijft, een ongehoorde toestand. Zij schijnt nu eindelijk besloten te hebben, geen
verder geld te fourneeren, maar om den boel te sluiten zijn, naar ik hoor, nog enkele
millioenen noodig.
Van Aalst heeft mij onlangs toevertrouwd, dat hij de Nederlandsche
Handel-Maatschappij in 1926 verlaat, maar geen opvolger weet. Hij sprak over
Colijn, waarop ik hem zeide, dat deze zich wel verbeeldt van alles verstand te hebben
en ook buitengewoon bekwaam, maar geen zakenman is. Hij zeide mij verder reeds
eerder zijn ontslag te hebben genomen - in September - naar aanleiding van een
geschil met zijn collega's, die daarop fluks bakzeil gehaald hebben. Daarop heeft hij
zijn voorwaarden gesteld: Crena de Iongh directeur en niet Abbing, de secretaris,
zooals deze, en vermoedelijk de andere directeuren, wilden, en meer vrijheid voor
hem zelf. Hij trekt zich inderdaad meer en meer terug en is veel weg. Voor zijn
collega's heeft hij weinig achting. De benoeming van Crena de Iongh lijkt mij een
goede.
Ter Meulen2 vroeg mij onlangs mijn advies over de keuze van een firmant bij
Hope. Ik noemde den jongen Co den Tex3, George Luden4 en mijn broer Balt. Op
den laatste had Van Loon al eenigen tijd zijn aandacht gevestigd, maar hij is natuurlijk
onervaren in bankzaken en voorloopig nog aan Van Eeghen & Co verbonden, waar
het hem echter niet bevalt. Ik ried hem ook sterk aan, in geen geval goede krachten
bij Hope, in subalterne rangen aanwezig, te ontstemmen en tot weggaan te dwingen.
Dat zijn Scheepmaker en Meyer.

1
2
3
4

De Ned. Spitsbergen Compagnie, die betrokken was bij het faillissement van Marx & Co's
Bank. Mededeling Ned. Bank, Amsterdam.
C.E. ter Meulen, de firmant van Hope & Co. A'dam.
Jhr. mr. C.J.A. den Tex.
G.P. Luden.
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Valmont, 22 April 1925.
Er is sedert mijn vorige aanteekeningen weinig in mijn werkkring geschied dat
geboekstaafd dient te worden. Van Aalst heeft de strijdbijl begraven: uit alles is te
merken, dat hij naar rust en vrede verlangt. Hij zeide mij eenigen tijd geleden, dat
hij in 1926 als president der Nederlandsche Handel-Maatschappij aftreedt, maar nog
geen opvolger wist. Hij beweerde over Colijn te denken, ik gaf hem als mijn meening
te kennen, dat deze ongeschikt was, als zijnde wel heel bekwaam, maar geen
zakenman. Ik weet echter evenmin een aangewezen man. Trip, dien ik wel eens
genoemd heb, behoort zoo spoedig mogelijk aan de Nederlandsche Bank te komen,
om den zwakken Vissering te vervangen. Een van de directeuren van de
Nederlandsche Handel-Maatschappij komt zeker niet in aanmerking, ofschoon
Everwijn er waarschijnlijk wel op rekent. Van Aalst vertrouwde mij toe, dat hij het
vorige jaar allerlei last met zijn collega's gehad heeft en er eens, in September,
aanleiding in gevonden heeft zijn ontslag te nemen.1 Op hun dringende beden is hij
er toen op teruggekomen, op voorwaarden: een nieuwe directeur (Crena de Iongh),
waardoor Abbing, de Secretaris, gepasseerd wordt, en meer vrije tijd voor hem, Van
Aalst, die dan ook maar 4 dagen van de week op kantoor is en veel op reis. Voor zijn
gezondheid is dit noodig, maar bevorderlijk voor de zaken niet, want de andere vier
doen weinig af.a De veranderde gemoedstoestand bij Van Aalst maakt, dat hij op het
laatste terrein waarop wij lang tegenover elkaar stonden, de Zuid-Afrikavaart, in alle
opzichten medewerkt. De vereenigde exploitatie van de Holland-Zuid-Afrika-Lijn
en de Holland-Oost-Afrika-Lijn is een groot succes, en het ziet er naar uit dat 1925
een behoorlijk overschot voor beide partners zal laten. Met den directeur, Heyning2,
overigens een geschikt man, hebben we de moeilijkheid op te lossen gehad, dat hij
de mate van beheersgestie welke thans in de handen van de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij berust, niet met zijn verantwoordelijkheid vereenigbaar
acht. Het is na veel onderhandelingen, waarbij tevergeefs getracht werd, Heyning
bij de Hollandsche Stoomboot-Maatschappij

1 Heldring komt hier op een al besproken kwestie terug. Vgl. hier p. 594.
a Vanaf ‘Van Aalst vertrouwde mij toe ....’ door Heldring in het origineel geschrapt.
2 Heyning trad in dit jaar af en werd in 1926 secr.-generaal der Rijksverzekeringsbank te
Amsterdam.
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onder te brengen - waar Cox hem gaarne als collega zou hebben, maar Arriëns, door
zekere toezeggingen aan een heer Rosman, die door velen ongeschikt geacht wordt,
gebonden schijnt te zijn - niet gelukt, Heyning uit te koopen, waardoor Jonckheer1,
die geheel onder ons staat, eenig directeur is. Valstar en ik zijn tot gedelegeerde
commissarissen benoemd. Statuten zullen overeenkomstig den nieuwen status
gewijzigd moeten worden.
De Vereenigde2 is nu, voor al haar lijnen - het laatst de Britsch-Indische - tot de
bestaande conferences toegetreden. De Engelschen waren het vechten moede en de
Duitschers konden niet meer, nadat de stabilisatie van de mark hun het voordeel van
belachelijk lage exploitatiekosten ontnomen had (ook nu nog zijn de gages bij hen
aan boord slechts de helft van die op onze schepen). Veel langer had de Vereenigde
het allicht evenmin kunnen uitzingen. De Nederland, Rotterdamsche Lloyd, Paketvaart
en De Maas konden nog langen tijd blijven bijpassen, d.w.z. aan de oproeping tot
storting gehoor geven, doch voor anderen, zooals de Holland-Amerika lijn, de
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij en de Java-China, die slecht
bij kas zijn, werd het bijpassen steeds bedenkelijker. Nu blijft de rente op het op
deposito geplaatste kapitaal op de maatschappij en aandeelhouders drukken, maar
indien de resultaten bij de andere lijnen bevredigend blijken te zijn, zooals zij het
naar allen aanschijn bij de Afrikalijnen zullen worden, kan de Vereenigde
gereconstrueerd en het nominale kapitaal verminderd worden, waardoor de aandeelen
volgestort zullen zijn en het deposito vervalt.
Het is een heugelijke zaak, dat de Vereenigde er (afkloppen!) ‘is’, want ondernomen
met het tweeledig doel: aan Nederland onder nationale vlag de directe
scheepvaartverbinding te verschaffen welke tot nu toe ontbrak, en de dreigende
concurrentie onder de Nederlandsche lijnen voor een gezamenlijke reusachtige
inspanning te doen plaats maken, kon dat doel alleen ten koste van groote offers
bereikt worden. In geld uitgedrukt zal het verlies wel 30 millioen bedragen hebben,
waar tegenover staat, dat die maatschappijen welke uitbreidingsplannen koesterden,
zeker evenveel, zoo niet meer, verloren zouden hebben, indien het niet tot
samenwerking gekomen was. Misschien zou de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij aan exploitatie minder dan de 5 millioen welke haar aandeel

1
2

J.J. Jonckheer.
De Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij.
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in de 30 millioen is, verloren hebben, indien zij met de Nederland, Lloyd, Paketvaart
en Java-China-Japan-Lijn een Oost-Aziëvaart en voor eigen rekening de
West-Afrikavaart begonnen was, zooals oorspronkelijk het plan was, maar
waarschijnlijk is het niet, want vooral West-Afrika heeft veel geld gekost en er mag
niet over het hoofd gezien worden, dat het directieloon van 2½%, dat zij als
beheerende maatschappij op de vrachten van de Afrika-lijnen verdient, van nu af aan
een niet onaanzienlijk jaarlijksch revenu voor haar zal afwerpen. De Paketvaart en
de Java-China, welke geen lijn bij de Vereenigde in beheer hebben, komen er minder
goed af.
De jaarafsluiting der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij is sedert
meer dan een maand gereed. Er is ongeveer 4 millioen verloren, d.w.z. meer dan in
eenig vorig jaar, het gevolg van verhoogde uitgaven aan het onderhoud van schepen
en in Duitsche havens. Anderzijds heeft haar toetreding tot de Pacific and Magellan
Conference in het afgelopen jaar, ten gevolge van de vele oude contracten tot slechte
vrachten, niet tot meerdere inkomsten of liever tot een beter vrachtcijfer per ton
geleid. Dat komt eerst in dit jaar en in meerdere mate in 1926 tot uitdrukking. Het
dieptepunt is dan ook nu wel eindelijk achter de rug, maar daarmede de bloei nog
niet in 't zicht. Wij werken nog te duur. Aan sommige, aan vele uitgaven, zooals
gages, buitenlandsche havenkosten, valt niet veel te doen, maar het lijdt voor mij
geen twijfel, dat onze organisatie aan de IJkade opgeschroefd is - ondanks vele
geleidelijke ontslagen - en de menschen aan het hoofd ervan staande niet bij machte
of willens zijn in te grijpen. Dit is de meening van vier der directeuren; alleen de
brave Hudig1, wiens afdeeling dit meer in het bijzonder is, ontkent het, maar hij ziet
door de oogen van zijn ondergeschikten, en het zal noodig zijn hem er toe te krijgen
zijn plaats aan een ander af te staan. Op het oogenblik is Valstar reeds met eenige
onderdeelen bezig, het laden en lossen, de binnenbooten en de werkplaatsen, dit in
overleg met Hudig. Deze, nu de eer niet geheel aan den ander willende laten, heeft
nu verklaard zelf aan de IJkade te willen gaan zitten. Reeds jarenlang heb ik er op
gewezen, dat één der directeuren daar zijn zetel moest hebben en bedoelde daarmede
Hudig, die nooit wilde, omdat hij dan volgens zijn gevoel te weinig voeling met de
collega's in het Scheepvaarthuis zou houden, maar thans geloof ik niet meer dat hij
de man is om daar met tact de noodige hervormingen in te

1

D. Hudig.
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voeren. Eenige weken geleden heb ik de taak op mij willen nemen, ofschoon mijn
gezondheid mij wel in den weg zou zitten, doch, doordat Valstar voorloopig gedurende
eenige weken zijn lessenaar aan de IJkade heeft om van bovengenoemde onderdeelen
ter dege op de hoogte te komen, is een definitieve beslissing nog niet gevallen. Hudig
behoorde zich tot zijn ‘fort’ te beperken, onderhandelingen over charteren, kolen,
stookolie, bezoeken aan buitenlandsche havens, vooral waar Angelsaksische agenten
gevestigd zijn, waarmede hij het best weet om te springen.a
Onlangs1 vroeg Ter Meulen mijn raad omtrent de keuze van een partner bij Hope
& Co, waar de leiding feitelijk geheel bij hem berust en de dood van den jongen
Luden2, van wien Ter Meulen gunstig spreekt, het toekomstige management onzeker
maakt. De jonge Van Loon3 praesteert al niet veel. Men wilde liefst een jongmensch
van geld, verstand en goede familie hebben, tevens bereid hard te werken. Het geld
dient om dat van de Ludens te vervangen, het goede verstand en de ijver spreken
voor zich zelf en de goede familie behoort tot de tradite bij Hope, ofschoon men er
gelukkig wel eens van af geweken is. Zoo waren de eerste Laboucheres in de firma,
en de oude heer Stoop, indien ik mij niet bedrieg, alles behalve deftigheden van
geboorte. Het was mij niet mogelijk namen te noemen van jongelui - zij moesten
niet piepjong zijn - die aan die vereischten voldoen. Ik wees Ter Meulen op den
jongen Co den Tex, denkende, dat hij, behalve andere goede eigenschappen, een niet
onaanzienlijk fortuin bezat, hetgeen mij later tegengesproken werd, en voorts op
George Luden, den zoon van Emile, en Balt, mijn broer. George Luden is niet
gefortuneerd (het vermogen der andere Ludens is van de Van der Vlieten4 afkomstig)
en Balt zal ten hoogste een paar ton bezitten, weinig voor de behoeften van Hope.
Het bleek echter, dat de vraag van Ter Meulen voornamelijk ten doel had van mij
meer over Balt te hooren. Deze nu is inderdaad zeer bekwaam, maar ik kan niet
beoordeelen of zijn verstand zich voor de leiding van een

a
1
2
3
4

Vanaf ‘alleen de brave Hudig ....’ door Heldring in het origineel geschrapt.
Vgl. hier p. 594.
H. Luden. Vgl. hier p. 573.
Jhr. H.M. van Loon.
Mr. dr. J. Luden was gehuwd met Mathilde W.J.J. van der Vliet, de dochter van David van
der Vliet en Johanna J. Borski.
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bankiershuis leent. Zijn opleiding is er niet naar geweest en zijn aanleg is meer critisch
en beschouwend dan actief. Hij is aarzelend, doch zal niet gauw iets verkeerds op
commercieel gebied doen. Dat de zaken bij Van Eeghen & Co., waar hij thans is,
onder den invloed van den eigenwijzen en onbekwamen Henri, tegenover wie de
oude S.P. (van Eeghen) machteloos en zijn broer Louis werkeloos is, een geheel
verkeerde richting opgaan, heeft hij aanstonds heel duidelijk ingezien. Hij heeft er
dan ook van afgezien, daar voor het partnership in aanmerking te komen en verlaat
de firma op 1 Juli. (Hetzelfde inzicht heeft Ferd de Beaufort en Chris van Eeghen
de firma doen verlaten.) Bij mijn vertrek, toen eerst vaststond, dat Balt definitief niet
bij Van Eeghen & Co. bleef, zeide Ter Meulen mij, dat hij hem waarschijnlijk na
Paschen zou approcheeren. Blijkens een brief van Balt was dit tot voor eenige dagen
niet geschied. Dat Hope behalve Balt menschen als Scheepmaker en Meijer,
procuratiehouders, die voor de firma goud waard zijn, erin moet opnemen heb ik Ter
Meulen gezegd.a

Valmont, 27 April 1925.
Hindenburg gekozen! Ik achtte de Duitschers tot vele politieke domheden in staat,
maar tot deze niet. Nu gaat men in Frankrijk weer naar Poincaré of Millerand terug.
Europa gaat onder een vloek gebukt. Het is een schrale troost te bedenken, dat men
nu tenminste weet, wat men aan Duitschland heeft. Was Hindenburg met een kleine
meerderheid geslagen, dan was de stemming in Europa er nauwelijks beter om
geweest en welke politiek ware dan tegenover Duitschland mogelijk geweest?
Terugkomende op mijn Amsterdamsche werkkring, moet ik nog even de
Hollandsche Bank voor de Middellandsche Zee bespreken. Nadat ik in September
een bestuursvergadering had bijgewoond, waarin Van Tienhoven en Westerman
elkaar veel lof toezwaaiden en ik mijn bedoeling bevestigde, mijn ontslag te nemen,
indien er geen einde aan het aandeelenbezit der Rotterdamsche Bank kwam en een
reconstructie van den Raad van Bestuur volgde waarmede ik mij kon vereenigen,
nam ik tegen het eind van het jaar inderdaad mijn ontslag. Steiner, de feitelijke leider
der bank, trachtte eenige malen,

a Vanaf ‘en Balt zal ten hoogste ....’ door Heldring in het origineel geschrapt.
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waarbij hij eens door den heer Weiner1 - directeur der Union Bank te Weenen, die
ook 1¼ millioen nominaal aan aandeelen bezit - vergezeld was, mij op dat besluit te
doen terug komen. Hij gaf daarbij duidelijk te kennen, dat hij (en ook Weiner) het
met mij eens waren, nl. dat de persoon van Van Tienhoven, die bij zijn uittreden uit
de Rotterdamsche Bank zonder mij geconsulteerd te hebben deed publiceeren, dat
hij zich aan de belangen van de Bank v.d. Middellandsche Zee en die der Bank v.
Zuid-Amerika ging wijden, aan de standing der bank nadeelig was en dat hij als
president behoort af te treden. Voorts, dat de 1¼ millioen aandeelen welke nog bij
de Rotterdamsche Bank berusten, in andere, liefst Nederlandsche, handen dienen
over te gaan; dat de Raad van Bestuur met eenige knappe menschen uit de handelsof bankwereld moet aangevuld worden en eindelijk, dat een statutenwijziging welke
de verantwoordelijkheid van den Raad van Bestuur naar de(n) gedelegeerde(n), thans
Steiner, overbrengt, zoo spoedig mogelijk dient plaats te vinden. Ik verklaarde mij
op verzoek van Steiner en Weiner bereid, om te trachten, een Nederlandsche bank
of bankier voor de overneming van die aandeelen te winnen, zoo niet geheel dan
gedeeltelijk, waarbij Weiner op zich nam, de overige aandeelen bij met de Union
Bank bevriende groepen onder te brengen. Dit ging alles buiten Piet van Tienhoven
om, althans zoo verzekerde Steiner. Ik vroeg eerst Hope, die al belang bij de Amstel
Bank bezit en als firma haar kapitaal niet verder in aandeelen vastleggen wilde. Toen
sprak ik met Van Aalst, waarvan ik eveneens een weigering verwachtte, maar na
lange aarzeling, zooals gebruikelijk. Geheel zoo geschiedde. De Nederlandsche
Handel-Maatschappij wilde haar belangen voorloopig liever niet uitbreiden, maar
hij zou de zaak toch met zijn collega's willen bespreken, al dacht hij, dat zij er als
hij over zouden denken. Misschien zouden zij er iets voor gevoelen, indien
Mannheimer (Mendelsohn) meedeed. In de laatste dagen van Februari kreeg ik van
hem bevestiging van dit voorloopig antwoord, waaraan hij toevoegde, dat, aangezien
hij thans voor een maand naar het Zuiden ging en Mannheimer nu ook weg was,
definitief bericht eerst in April gegeven kon worden. In Maart begreep ik van Steiner
en Weiner, dat dezen van Mannheimer in geen geval gediend waren en even voor
mijn vertrek uit Holland op 9 April (7 April) kwamen Van Tienhoven en Steiner bij
mij, waar-

1

Ludwig Weiner, omtrent deze waren bij de bron geen nadere inlichtingen te verkrijgen.
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bij de eerste mij, zonder blijk te geven van mijn vorige besprekingen met Steiner
kennis te dragen, vroeg, stappen te doen in de richting waarin ik feitelijk al doende
was. Hij maakte op mij den indruk zich onmachtig te gevoelen en alles goed te vinden.
Een regeling waarbij hij zich bij de Bank v.d. Middellandsche Zee ƒ 20.000 inkomen
verzekerd had, was, volgens zijn zeggen, weer door hen ongedaan gemaakt. Het was,
alsof hij lont geroken had. Ik verklaarde, eerst de Nederlandsche Handel-Maatschappij
te moeten vragen, maar mij daarvan niets voor te stellen, en dan voornemens te zijn,
de Nederlandsch-Indische Handelsbank te benaderen, eventueel ook de Banque de
Paris. Van Tienhoven meende, dat de Nederlandsch-Indische Handelsbank niet zou
willen. Ik berichtte fluks Van Aalst, dat wij van Mannheimer niet gediend waren en
vroeg hem om definitief antwoord. Hij bedankte. Daarop bezocht ik Dunlop bij de
Nederlandsch-Indische Handelsbank (Chris van Eeghen kon ik dien dag niet te
spreken krijgen), die dadelijk principieel voor zichzelf ‘ja’ zeide. Later, tegen den
avond van den 8sten, telefoneerde Chris mij, dat de directie, ook al weer principieel,
met den heer Dunlop medeging, doch de zaak niet met Van Tienhoven, maar met
Steiner wenschte te bespreken, omdat zij misschien zou moeten verlangen, dat Van
Tienhoven er uit ging. Dit kwam niet geheel onverwacht, want Van Aalst had ook
al duidelijk te kennen gegeven, dat de Nederlandsche Handel-Maatschappij hem niet
in den Raad van Bestuur bevestigd zou willen zien, indien zij tot participatie besloot.
In beide gevallen heb ik voor zijn aanblijven als lid gepleit. Daar Steiner voor een
week naar Praag vertrokken was, kwamen we overeen, dat de zaak tot na mijn
terugkomst zou rusten, maar aan Van Tienhoven berichtte ik schriftelijk de
belangstelling der Nederlandsch-Indische Handelsbank en haar wensch, met Steiner
te praten.
De Bank voor de Middellandsche Zee heeft in 1924 na alle afschrijvingen en
reserves een millioen verdiend op een kapitaal van 5 millioen. Haar reserves bedragen
thans 30% van het kapitaal. De meeste winst wordt door het hoofdkantoor te
Amsterdam (door Steiner) gemaakt met Midden-Europeesche credietzaken.
Niettegenstaande haar filiaal te Konstantinopel heeft zij nog geen belangrijke
handelscliëntèle. Genoemd filiaal haalde een strop van 7 ton aan een tabakszaak,
gedeeltelijk het gevolg van verkeerd inzicht, nog meer van pech. De relaties met de
Rotterdamsche Bank heeft haar veel klanten in Konstantinopel gekost, wel een bewijs
hoe noodig het is, onder een ander gesternte te komen. Het bezwaar voor mij is, dat
ik hoege-
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naamd geen kijk op het doen en laten van Steiner heb. Alleen zie ik, dat hij bekwaam
is en met succes opereert.

16 Mei 1925.
Nadat ik een, vooral voor hem, zeer pijnlijk gesprek met Hudig gehad heb, heeft hij
geheel van het beheer van de schepen en de etablissementen afgezien - althans
voorloopig tot het einde des jaars - en is Valstar bezig zijn reeds beraamde
hervormingen, bezuinigingen en persoonsverwisselingen - ettelijke ontslagen ook uit te voeren. Het was de hoogste tijd, want de maatschappij zou ten slotte aan die
dure sleur, die Hudig, ofschoon hij er dagelijks mee te doen had, niet zag, ten gronde
gegaan zijn.a
De directie der Nederlandsche Bank heeft eieren voor haar geld gekozen en ditmaal
opening van zaken gedaan. Ze is er tevens toe gekomen, op disconto's zooveel te
reserveeren en af te schrijven als op het oogenblik noodig schijnt. Vorige jaren
weigerde zij een staat van haar verplichtingen over te leggen, doch nadat Luden zich
eindelijk vermand heeft ze te eischen, kregen commissarissen - of althans de
balans-commissie, waarvan ik dit jaar deel uitmaak - de lijst. Alleen op Marx & Co's
Bank wordt 28 millioen verloren.
Vissering is terug, zeer ingenomen met de goede verstandhouding tot de Javasche
Bank, die intusschen aan de Ned. Bank geen cent vergoed heeft, zoodat Vissering
met zijn aanvallen op Zeilinga in vorige jaren een mal figuur slaat.
De gouden standaard is hersteld, met de ook vroeger gebruikelijke beperkingen.
In tegenstelling met Keynes verwacht men er vrij algemeen geleidelijk bevordering
van den handel van.
Tusschen de Indische Bank en de Middellandsche Zee Bank vonden eenige
besprekingen plaats. Ik had den indruk, dat zij op een mislukking uitloopen zouden,
doch een gesprek met Dunlop deed mij zien, dat de Indische Bank wel begeerig is,
mits aan zekere voorwaarden voldaan wordt. Die voorwaarden zullen in een brief
aan mij geformuleerd worden, zoodra Chris van Eeghen, die te Parijs is, terug gekeerd
zal zijn. Intusschen verwacht ik nog groote moeilijkheden, want de Indische Bank
zal de uittreding van Van Tienhoven en Westerman verlangen en toont zich ook
tegenover Steiner niet vrij van achterdocht, terwijl zonder dezen de bank niets waard
is.

a Vanaf ‘Nadat ik ....’ door Heldring in het origineel geschrapt.
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26 Mei 1925.
Dezer dagen ging ik Karnebeek over de Duitsche spoorwegtarieven spreken, op welk
gebied onze Regeering nog niets van Duitschland gedaan gekregen heeft - althans,
zoo luidde het laatste bericht, dat ik via Van Hasselt van Kalff had. Karnebeek zeide
mij, dat wij thans dezelfde reducties voor onze havens konden bekomen als België
van Duitschland kreeg, maar dat hij daarop nog niet ingegaan was, omdat wij meer
willen hebben, t.w. de verlagingen welke verleden jaar tusschen de Duitsche en
Nederlandsche spoorwegvertegenwoordigers te Utrecht overeengekomen zijn
(behoudens bevestiging, welke dank zij den invloed van Hamburg uitgebleven is).
De positie is dus iets minder slecht dan ik dacht, maar toch nog zeer onbevredigend.
Ik zal nu met Van Hasselt, de spoorwegen en de Rotterdamsche Kamer overleggen,
wat wij Buitenlandsche Zaken raden te doen - toehappen of insisteeren. De
behandeling welke wij van Duitschland ondervinden, is zoo onvriendelijk mogelijk
en alle berekeningen van Van Aalst, Karnebeek enz. bij het verleenen van het
Regeeringscrediet zijn ten dien aanzien bedrogen uitgekomen.1
Karnebeek zegt na de verkiezingen niet aan te willen blijven. Zeven jaar is genoeg
en zijn vrouw2 sukkelt. Men doodverft hem als candidaat van het
gouverneur-generaalschap, waarnaar Colijn echter vermoedelijk de eerste gooi zal
doen, indien hij geen kabinetsformateur wordt, tenzij deze als opvolger van Van
Aalst bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij in aanmerking komt. Het zou een
gevaarlijke proef zijn, maar ik zie Van Aalst wel in staat Colijn erin te helpen,
tegenover den een of anderen vriendendienst. Karnebeek maakte op mij ook den
indruk, zich zeer voor dit presidium te interes-

1

2

Vgl. hier noot 3 p. 557. In de openbare vergadering van 16 juni d.a.v. der Kamer van
Koophandel wees Heldring op de onaangename indruk die het had gemaakt, dat aan Nederland
zelfs niet ten volle de aan België gedane concessies op het gebied der uitzonderingstarieven
waren toegekend. Hij hoopte dat zij in wier handen het lag, zekere wensen van de Duitse
zakenwereld al dan niet te vervullen, rekening zouden houden met de geconstateerde
miskenning van de verplichting tot een zekere mate van wederkerigheid in economische
prestaties. Spr. denkt daarbij aan Duitse kredietwensen. Vgl. Jaarverslag K.v.K. A'dam
(1925), p. 20. Vgl. ook hier p. 608 vlg. Ten aanzien van het krediet wordt gedoeld op het
revolving krediet van ƒ 140 miljoen (1920).
A.J.C. van Karnebeek-van Wassenaar.
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seeren, want hij informeerde belangstellend naar het tijdstip waarop Van Aalst zijn
betrekking wil neerleggen.
Hij toonde zich ingenomen met de overeenkomst met België1, maar niet met de
kleine kritiek daarop die het groote belang om België ten aanzien van het onderhoud
van de Westerschelde gerust te stellen, over het hoofd ziet. Ik ben het daarin met
Karnebeek eens en acht het verdrag een aanwinst, ondanks onze concessies op dat
punt en op dat der kanalen ten behoeve van Antwerpen2 door ons land, waarvan ik
de economische beteekenis niet hoog aansla, gesteld dat zij tot stand komen. Dat
onze souvereiniteit over de Westerschelde gehandhaafd is, is ook van belang. Het
valt niet te ontkennen echter, dat Karnebeek een jaar of 4/5 geleden geheel anders
dacht. Hij is, zoo zegt hij, thans goede vrienden met Hijmans3, dien hij toen haatte.
Tant mieux, België en wij moeten goede vrienden zijn, zonder dat de groote
mogendheden er bij te pas komen. Indertijd na den oorlog stond België geheel in het
Fransche kamp, gedeeltelijk uit wrok (aldus Karnebeek) van Hijmans tegenover
Lloyd George, die hem gedurende zijn gezantschap te Londen had leeren kennen,
hem niet kon lijden en hem dit had laten merken.
Aalberse en De Visser bezocht ik denzelfden dag, den eersten om hem nog eens
te wijzen op de noodzakelijkheid, bij de decoraties in den handel op Koningins
verjaardag zich beter te laten voorlichten dan thans geschiedt. Het bleek mij, dat de
commissaris der Koningin, de burgemeester en de hoofdcommissaris van politie
geraadpleegd worden, geen van allen eeniger mate met den handel bekend.
Den ouden heer De Visser trachtte ik te animeeren, den officieelen dag van de
Nederlandsche afdeeling der Parijsche tentoonstelling met zijn tegenwoordigheid op
te luisteren, maar tevergeefs. Hij toonde zich ingenomen met de nationale geestdrift
voor de Olympiade,

1
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3

Bij K.B. van 28 april 1925 was bij de Staten-Generaal ingediend het ontwerp van wet tot
goedkeuring van het op 3 april 1925 in Den Haag tussen Nederland en België gesloten verdrag
en tot herziening van enige bepalingen van het op 19 april 1839 te Londen tussen beide staten
gesloten verdrag en tot het treffen van enige regelingen ten behoeve van de wederzijdse
belangen, alsmede van de bij het verdrag gevoegde overeenkomst nopens de procedure m.b.t.
de daarin voorziene scheidsrechtelijke oplossing van geschillen (zitting 1924-1925, nr. 368).
Vgl. ook Ministerie van Buitenlandse Zaken, Diplomatieke documenten, p. 12 vlg.
Nl. waterwegen Antwerpen-Moerdijk en Antwerpen-Ruhrort.
Paul Hymans. Voorstander van een annexionistische politiek t.a.v. Limburg en
Zeeuws-Vlaanderen. Vgl. Hymans, Mémoires.
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door de verwerping van den regeeringssteun door de Tweede Kamer zeer in de hand
gewerkt.1 Die verwerping schrijft hij aan verkiezingspolitiek der anti-Revolutionairen
toe, ook aan ontstemming der Roomschen over bezuiniging op het onderwijs.
Het opnemen van Balt in Hope & Co. is ongeveer in orde. Niet geheel gelukkig
oordeel ik de verschijning op dit oogenblik van een boek van zijn hand over
Britsch-Indië2, dat belangrijk onder het peil van zijn geestelijk en literair kunnen
staat en bovendien eenige gevaarlijke glossen op de Doopsgezinden bevat3, lieden
waarmede hij in zijn later zakenleven veelvuldig in aanraking zal komen.a

6 Juni 1925.
Duparc, de administrateur van Kunsten en Wetenschappen, is onlangs plotseling te
Parijs gestorven4, waar hij de tentoonstelling van moderne kunst bezocht en voor de
Regeering verschillende ceremoniën bijwoonde. Ik heb jarenlange aanraking met
hem gehad en acht het verlies voor de Regeering en de belangen der kunst niet gering.
Hij was een volijverig man, weinig ambtenaar en zonder aanmatiging, die den
moeilijken strijd tegen de verlangens van de schatkist moedig streed. Hij had het
gebrek van wat veel te praten en zich te spoedig met de inzichten van hen die hem
adviseerden, te vereenigen, waardoor hij wel eens genoodzaakt werd, op eenmaal
genomen besluiten of gedane toezeggingen terug te komen; maar deze zwakten deden

1

Nog op 29 april 1925 had de Amsterdamse Kamer aangedrongen op aanneming van het
desbetreffende wetsontwerp. Vgl. haar Jaarverslag K.v.K. A'dam (1925), bijlage 6. Zij droeg
vervolgens financiëel bij, toen een beroep op het Nederlandse volk werd gedaan door
particuliere bijdragen de Spelen voor Nederland te behouden. Vgl. haar Gedenkboek (1936),
dl. II, p. 291.
2 B. Heldring, Van Calcutta tot Ceylon (1925); omvang 144 p.; bij Van Holkema & Warendorf,
A'dam. Het boek is sympatiek door zijn persoonlijke toon. Over B. Heldring zelf verneemt
men iets op p. 41 midden, p. 88 laatste regels en p. 106, p. 107.
3 Vgl. p. 45, p. 46: ‘Die Parsees rekenen zich tot de Westerlingen en doen denken aan de
Mennonieten in Holland, want ook zij zijn altijd rijk, altijd fatsoenlijk en altijd verstandig.’
- ‘Slechts doen zij wonderlijke dingen met hun afgestorvenen, die zij laten verslinden door
gieren .... Voor zover ik mij herinner, kennen de Mennonieten die gewoonte niet.’
a Vanaf ‘Het opnemen van Balt ....’ door Heldring in het origineel geschrapt.
4 Dit was op 29 mei 1925.
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zijn goede hoedanigheden geenszins te niet. Hij zal niet gemakkelijk door een even
goede kracht vervangen worden, ik hoop geen kunstgeleerde, want dan is de ruzie
niet van den hemel.
Er is veel ontstemming in den lande tegen het Belgische tractaat, dat velen zeer
schadelijk voor onze transitobelangen, bovendien financieel van onbekende strekking
en ten slotte een politieke nederlaag achten.1 Ik ben het daarmede niet eens, keur het
alleen af, dat Karnebeek niet duidelijk bedongen heeft dat de kosten der voor
Antwerpen te graven kanalen in geenen deele voor onze rekening komen en dat de
vrijdom van heffingen welken wij op onze wateren waarborgen, niet aan een
toezegging van België gepaard gaat, het vervoer naar Antwerpen in de toekomst niet
te zullen subsidieeren, zooals het thans in den vorm van vrij sleeploon tusschen
Moerdijk en Antwerpen doet. Ik sta hierover met Karnebeek in correspondentie.2
Evenzoo is men verontwaardigd over Duitschlands houding ten

1

2

Men meende dat vrijwel uitsluitend van Nederlandse zijde tegemoetkoming was betracht en
herhaaldelijk het beginsel van wederkerigheid, steeds ten bate van België, was losgelaten.
Een grief was ook dat tevoren niet het Nederlandse bedrijfsleven was geraadpleegd. Vgl.
Beginselverklaring Nationaal Comité; Colenbrander, Na de indiening, in diens Nederland
en België, p. 62-79; Nierstrasz, Ned. en België; Van der Klaauw, Betrekkingen Ned.-België,
p. 86 vlg. en Gedenkboek K.v.K. R'dam, t.a.p.
Wat over het slepen handelt, is niet exact. Het gold alleen voor verkeer naar of van boven
de Duitse grens.
Vgl. Brieven van Heldring aan Van Karnebeek 29 mei en 8 juni 1925, in Archief Ministerie
van Buitenlandse Zaken, Collectie Van Karnebeek, Correspondentie met Heer Heldring o.a.
inzake het verdrag met België (1925).
Heldring betreurt in de brief van 8 juni dat de vrijdom van enige bijdrage tot de kanaalaanleg
niet is vastgelegd en stelt:
‘Het zou dwaasheid zijn, indien wij ons kosten getroosten om de positie van de groote
concurrente van onze zeehavens tegenover haar achterland te versterken.’ Voorts memoreert
Heldring de tegenstand in het bedrijfsleven, vooral in verband met de aan te leggen kanalen.
De economische betekenis van deze slaat Heldring niet hoog aan, tenzij België het vervoer
kunstmatig zou gaan bevorderen. Hij gelooft voorshands niet aan totstandkoming van deze
zeer dure verbindingswegen. - Van Karnebeek antwoordt op resp. 30 mei en 9 juni 1925.
Het is niet zo dat Nederland de aanleg van de kanalen op Nederlands gebied zal moeten
betalen. Nopens de kosten zullen beide landen zich nog moeten verstaan. Eigenlijk behouden
we daardoor de totstandkoming in eigen handen. ‘Het sustenu van Segers bij de
onderhandelingen was, dat, indien men de ontwikkeling van de Ruhr had kunnen voorzien,
België in 1872 nooit de spoorwegverbinding zou hebben gekozen.’ (Brief van 9 juni).
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aanzien van Nederland in zake spoorwegtarieven en invoerrechten, waar tegenover
Buitenlandsche Zaken machteloos staat. Ik hoor, dat Vissering zich de zaak ook
aantrekt en er over denkt, de faciliteiten voor Duitsch accept te beperken. Ik ga hem
er dezer dagen over spreken, omdat ik overweeg in de volgende openbare vergadering
van de Kamer van Koophandel mijn meening duidelijk uit te spreken.1 Van Aalst
maakt er zich ook druk over en is zijn rol in zake het staatscrediet van 1919, dat ons
aldus terugbetaald wordt, geheel vergeten.
Eergisteren dronk ik met Van Walree koffie, die den 17den helaas naar Japan
vertrekt, zich uit alles retireerende. Hij zeide mij, dat ik van vele zijden als Van Aalsts
opvolger genoemd word, omdat ik het vertrouwen van het publiek geniet, dat in de
leiding der Nederlandsche Handel-Maatschappij sterk geslonken is. Ook Valstar
heeft mij onlangs een dergelijk bericht gebracht. Ik zeide aan Van Walree, dat het
mij verwonderde te vernemen, dat iemand onder wiens leiding de aandeelen der
onderneming2 welke hij beheert, van meer dan 200% op 60% gevallen zijn, zulk een
vertrouwen geniet en dat ik het daarom, en ook omdat Van Aalst waarschijnlijk het
een of andere plannetje in zijn hoofd heeft, waarbij zijn zoon3 directeur moet worden
en Colijn of een andere man van naam president, niet verwacht voor de vraag gesteld
te zullen worden, of ik die eervolle, maar zeer moeilijke taak moet aannemen. Ik zou
ik dat geval voorwaarden moeten stellen, die ik in het belang der zaak zou achten,
maar die mij onaangenaam zouden zijn. Ik zou nl. Everwijn en Bierens de Haan door
knappe, prima zakenmenschen vervangen willen zien en Van Aalst niet als
president-commissaris willen hebben, tenzij ik zekerheid had, dat hij zich niet met
de zaken zou bemoeien.

1

2
3

Dit gebeurde in de vergadering van 16 juni. Vgl. hier p. 608 vlg. Op 8 juni daaraan
voorafgaand vond een bespreking plaats op de Ned. Bank tussen Heldring, Vissering, Tetrode,
Westerman, Holstijn en De Beaufort. Vgl. Verslag in Archief Ned. Bank, Archief-Vissering,
dossier no. 22, Tariefquestie met Dtsl. 1925-1930.
De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V. A'dam, waarvan Heldring
één der directeuren was.
Mr. N.J. van Aalst, agent Ned. Handel-Mij. in R'dam.
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24 Juni 1925.
Met Karnebeek correspondentie terzake van het Belgische tractaat gevoerd.1 Bezoek
gehad op 18 dezer van Veder, Wierdsma en Van Beuningen van de Rotterdamsche
Kamer van Koophandel, die fel tegen de kanalen- en Schelde-concessies van het
tractaat zijn en mij wilden overhalen er mede tegen te ageeren. Ik ben voornamelijk
tegen de wijze waarop Karnebeek de vraag, wie de kosten der kanalen op ons gebied,
doch uitsluitend ten behoeve van Antwerpen, moet betalen, open gelaten heeft.
Daardoor ontstaat, indien wij niets of naar den zin der Belgen te weinig betalen, later
weer dispuut. Ik meen, dat wij niets betalen moeten. De Rotterdammers en velen
hier zijn echter van meening, dat de kanalen op zich zelve, evenals de verbetering
der Scheldemonding, waartoe wij ons eveneens verplichten, ontzaglijk schadelijk
voor onze havensteden zijn.2
In zake de spoorwegtarieven heb ik, in overleg met Vissering, die daartoe het
initiatief nam, een verdere actie tegen de Duitschers, die ons op dit gebied en op dat
der invoerrechten behandelen alsof wij hun nooit diensten bewezen hadden, op touw
gezet. In de laatste openbare vergadering van de Kamer van Koophandel heb ik naar
aanleiding van een vraag van Oderwald een overzicht van den onbevredigenden
toestand der onderhandelingen gegeven3 en de hoop uitgesproken, dat zij die de
credietgeving in handen hadden, met de onbehoorlijke houding der Duitschers
rekening zouden houden, alvorens verdere credietwenschen van die zijde in te
willigen. Vissering heeft zijnerzijds de acceptmaatschappijen medegedeeld, dat de
Bank niet kon voortgaan, op de wijze als tot nu geschiedt, Duitsche accepten te
disconteeren. Zaterdagj.l. was Bruins reeds bij mij, kers-
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Vgl. Collectie Van Karnebeek, Brieven van Heldring aan Van Karnebeek, 19 en 24 juni
1925. - Heldring is bevreesd voor een nieuwe bron van wrijving, indien niet duidelijk wordt
gesteld hoe de kosten van de kanalenaanleg en de verbetering der Schelde zullen worden
geregeld. Hij wil duidelijk overeenkomen dat wij niets te betalen hebben, of in het ergste
geval welk deel. ‘Was het een of het ander niet te bedingen, zonder dat wij met België de
volkomen souvereiniteit op de kanalen en de Schelde deelen, dan zou ik liever nog wat in
den status quo berust hebben.’ Het antwoord van Van Karnebeek, 8 juli 1925, memoreert
het bezoek van Mees en Van Beuningen uit Rotterdam.
Vgl. omtrent de Rotterdamse visie: Gedenkboek K.v.K. R'dam, p. 897 vlg.
Vgl. hier noot 1, p. 607.
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versch uit Berlijn gearriveerd, die mij kwam vertellen, dat Schacht over Visserings
stap woedend was, hem verweet de samenwerking tusschen circulatiebanken,
waarover hij het steeds heeft, tot een hoon te maken en beweerde, dat de
Nederlandsche Bank dom handelde, door juist op dit oogenblik, waarop de
crediettoestand in Duitschland weer nijpt - in tegenstelling met Engeland en Amerika,
die gul helpen - de hulp terug te trekken. De Rijksbank zou dit niet vergeten en om
te beginnen de Duitsche saldi die hier zijn, naar Engeland laten overbrengen. Het
bedrag daarvan zou groot genoeg zijn om ons onaangenaam te zijn. Bruins vroeg
voorts verschillende inlichtingen over de beteekenis der uitzonderingstarieven,
waarvan hij niet doordrongen bleek te zijn. Ik gaf hem die zoo goed mogelijk en
beloofde hem eenige schriftelijke gegevens. Overigens raadde ik hem aan, de
uitbarsting van Schacht niet tragisch op te nemen. Zij beteekent voor mij, dat de
Nederlandsche Bank een gevoelige plek heeft aangeraakt en dat is juist wat wij
moeten hebben. Zonder met den stok te dreigen, komt men bij Duitschland niet
verder.1
Maandag daarop sprak ik Vissering, die zich gelukkig door Bruins, wiens bezoek
hij ook Zaterdag gehad had, niet had laten bang maken en hem de stof voor een brief
aan Schacht geleverd had, welke ik, voor zoover ik hem per telefoon begreep, van
zeer goede strekking achtte. Gisteren berichtte hij mij nog, dat de man van de
Darmstädter Bank2 die hem de vorige week over de kwestie gesproken had, hem
bericht heeft, dat hij in Berlijn Luther opgezocht en van dezen toezegging ontvangen
heeft, dat deze in den kabinetsraad in voor Nederland gunstigen zin zou spreken.
Volgens de pers wordt er tusschen beide regeeringen onderhandeld met eenig
vooruitzicht, dat men het nieuwe invoerrechtentarief voor onze artikelen eenigermate
wil verzachten. Over de spoorwegtarieven verluidt nog niets, maar Karnebeek heeft
aan Gevers3 instructies gegeven, op bevrediging van onze wenschen ten sterkste aan
te dringen, welke naar bekrachtiging door de Duitsche autoriteit van het in Juli 1924
te Utrecht door de Nederlandsche en Duitsche spoorwegbesturen overeengekomene
uit-
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Vgl. over principiële kanten van deze kwestie: Vissering over de Duitsche economische
politiek; de archivalische illustratie in Archief Ned. Bank, Archief-Vissering, dossier 22,
Tariefquestie met Duitsland.
J. Goldschmidt, de directeur van de Darmstädter und Nationalbank.
De Nederlandse gezant in Berlijn.
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gaan1. Ongelukkig begrijpt men aan Buitenlandsche Zaken en nog veel minder te
Berlijn van de tariefkwestie genoeg, terwijl de Nederlandsche sporen er buiten gelaten
worden. Gevers heeft zich reeds enkele malen met leege handen laten afschepen. De
man is bovendien niet meer voor zijn taak berekend en doodongelukkig over de
berispingen welke hij uit Den Haag ontvangt.
Bruins toonde mij de statistiek van den loop van het bezit aan buitenlandsche
wissels en goud bij de Rijksbank, waaruit bleek dat het eerste sterk daalt en de toestand
spannend wordt. Ook de toestand van de schatkist wordt met den dag slechter. Hij
zeide mij voorts, dat hij in Duitschland vaak afkeurend over het feit dat de
Nederlandsche regeering zich veelvuldig voor onderhandelingen van Fentener van
Vlissingen bedient, wien het in de eerste plaats om bevordering van zijn eigen belang
te doen is, hoort spreken. Ik vrees, dat er veel waars in die opmerking schuilt. Van
Vlissingen, wiens bekwaamheid erkend wordt, geniet vrij algemeen min of meer
uitgesproken wantrouwen. Ik raadde Bruins aan, Karnebeek te waarschuwen, ofschoon
ik nauwelijks geloof, dat deze zeer gevoelig voor zulke dingen is, zelf cynisch
aangelegd.

25 Juni 1925.
Merkwaardige correspondentie met S. de Vries Czn over de waarde van schepen van
Stinnes, die hij als onderpand op voorgeschoten geld van het staatscrediet, zeker niet
overeenkomstig de bedoeling ervan, aanvaard heeft. Stinnes is in moeilijkheden en
schijnt zijn rente niet te kunnen betalen.2 Reeds twee schepen zijn volgens De Vries
aan den Staat overgedragen.

3 Juli 1925.
Eergisteren bracht Der Kinderen, die bij ons at, het bericht van den dood van Jan
Veth3. Hij was zeer onder den indruk en mevrouw Der Kinderen nog meer, omdat
zij de arme weduwe4 zoo verslagen

1
2
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4

De door de Duitse spoorwegen gedane toezeggingen waren niet in die mate gestand gedaan
als mocht worden verwacht. Zo werden o.a. voor ijzer en staal de tarieven niet gewijzigd.
Vgl. Hartsough, Rise and Fall of Stinnes, p. 272.
Jan Veth was in de vroege ochtend van 1 juli overleden.
A.D. Veth-Dirks.
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aangetroffen had. Gelukkig bracht onze kleine Miek1 met haar verhalen opbeuring.
Ook mij trof deze treurmare. Ik mocht dezen levendigen, energieken en belezen man
gaarne. Zijn kunst was intellectueel, minder spontaan dan men van zijn temperament
verwachten zou.
Gisteren sprak ik Nederbragt aan Buitenlandsche Zaken en kreeg eindelijk
zekerheid, dat de weinige voortvarendheid van Karnebeek, Snouck en de rest in zake
de spoorwegtarieven aan den invloed van Van Beuningen - en vermoedelijk diens
zwager Van Vlissingen - toe te schrijven is. Van Beuningen stelt het streven naar
concessies op de Duitsche Spoorwegen naar de Hollandsche havens als gevaarlijk
voor de Rijnvaart voor, alsof wij niet wisten wat het belang van de Rijnvaart
meebrengt. Hij zegt, dat wij de Rijnsteden moeten steunen in hun pogingen, om ter
vergoeding van het vervoer dat hun thans via Hamburg en Bremen ontgaat, lagere
spoorwegvrachten van het binnenland naar den Rijn te krijgen, een volkomen
verkeerde raad. Wel is die verlaging ook voor ons van groot belang, maar zij komt
vanzelf wanneer de verlaging naar de Hollandsche havens er eenmaal door is, en
komt die niet, dan is het tactisch onjuist, dat wij ons met die interne Duitsche
aangelegenheden zouden bemoeien. Van Beuningen is veel te gaar om dat niet te
begrijpen, en er zijn natuurlijk andere drijfveeren die hem aldus doen handelen,
vermoedelijk in de relaties tusschen de Steenkolenhandelsvereeniging en de Duitsche
industrie en machthebbers gescholen. Het wordt tijd, dat aan die intriges een eind
komt.2

1
2

Heldrings jongste dochtertje.
Deze voorstelling van zaken is niet billijk. Ook de Rotterdamse Kamer wilde in de eerste
plaats de Seehafenausnahmetarife afgeschaft zien. Zij herinnerde er echter aan, dat die al zo
oud waren als de Duitse administratie, doch voor de oorlog hun tegenwicht hadden in
Wasserumschlagstarife naar de Duitse rivierhavens. Als pis aller stelde zij derhalve voor aan
te dringen op herstel dier tarieven, waarvoor in de Duitse Rijnvaart en de Duitse Rijnhavens
allicht bondgenoten waren te vinden. Deze kringen waren niet warm te krijgen voor
afschaffing van de Seehafenausnahmetarife. Als men zei: ‘Da gibt es keinen Rhein,’ dan
antwoordden de industriëlen: ‘Aber da gibt es ein Deutschland’. Alle pogingen zijn dan ook
tot op de huidige dag mislukt. Daarom was het alternatief niet gek, zeker niet minder dan de
onhaalbare kaart, die Heldring alleen wilde uitspelen. De Rotterdammers redeneerden: als
het goed op die manier op de Rijn komt, dan bereikt het automatisch de Rijnzeehavens. De
toenmaals typisch spoorweghaven Amsterdam was daar blijkbaar minder gevoelig voor. Een
Rijnvaartman als Van Beuningen was er uiteraard warm voor geporteerd. Emotioneel als hij
was zal hij Heldring geprikkeld hebben door een warm betoog, dat slechts warmer werd door
diens afwerende houding. Gedenkboek K.v.K. R'dam geeft op p. 879/880 een objectieve
weergave van dit standpunt.
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Karnebeek schrijft mij, dat hij Mees1 en Van Beuningen2 (Rotterdamsche Kamer van
Koophandel) ten aanzien van de Belgische kanalen bekeerd heeft3. Ik zie mijnerzijds
nog bezwaren4 (zie mijn correspondentie).
De verkiezingen geven een flink voordeel aan de socialisten en een klap aan
Anti-Revolutionairen en Christelijk-Historischen5. De laatsten verdienen dat wegens
hun hand- en spandiensten aan Rome en hun capitulatie in zake de tariefwet6. Liberaal
en democraat gaan ook vooruit, maar het ziet er naar een zwak rechtsch ministerie
uit, met een Roomsche (Koolen?) als premier, in welk geval Colijn geen portefeuille
aanvaardt, indien hij doet wat hij mij verleden jaar zeide.7

5 Juli 1925.
Eergisteren bij Snouck geweest, die ontkende, dat Van Beuningen of Van Vlissingen
op Buitenlandsche Zaken in zake de spoorwegtarieven invloed uitoefenen. Het
departement staat nog altijd op het standpunt, dat men de verlaging der tarieven naar
de Hollandsche grens wil. Mogelijk dat Van Beuningen met Nederbragt spreekt,
maar dat heeft geen invloed, want hij, Snouck, behandelt de zaak. Volgens hem heeft
Gevers haar te Berlijn bedroevend behandeld. Hij is niet actief en begrijpt zulke
kwesties niet. Karnebeek zou hem willen terugroepen, maar kan het thans niet doen,
demissionair zijnde, en durft ook niet goed, want Gevers is zeer in de pas bij de

1
2
3

4
5
6
7

Mr. R. Mees, de onder-voorzitter der Rotterdamse Kamer.
D.G. van Beuningen, een lid der Rotterdamse Kamer.
Uit de gestie van de Kamer van Koophandel valt dit niet op te maken. Het zal wel een
wensdroom zijn geweest. Vgl. Gedenkboek K.v.K. R'dam, p. 899 en voor het standpunt van
Van Beuningen diens Ned. belang en het kanaal Maasbracht-Bocholt, p. 620.
Vgl. noot 1, p. 608.
Vgl. p. 576 voor voorspelling Colijn; de uitslag in noot 1, p. 576.
Nl. de Tariefwet 1924, die mede dankzij de steun van A.R. en C.H.U. werd aangenomen.
Het werd ten slotte het eerste kabinet-Colijn (4 aug. 1925-8 maart 1926), dat van aard
rechts-parlementair was.
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Koningin en heeft naar buiten toe een grooten naam, terwijl te Berlijn alle deuren
voor hem open staan. Jammer genoeg maakt hij er geen gebruik van. Hij verdoet
zijn tijd geheel aan sociale plichtplegingen en gastreert enorm.
Onder die omstandigheden zijn de vooruitzichten van het welslagen van
onderhandelingen weinig gunstig; misschien helpt Visserings dreigen, maar veel
hoop heb ik daarop evenmin. Ik heb bereikt, dat er Dinsdag nog een bespreking aan
Buitenlandsche Zaken met de Amsterdamsche en Rotterdamsche Kamer en de
Spoorwegen, die men er geheel buiten gelaten heeft - naar mijn meening de grootste
fout - zal plaats vinden. Dan moet Van Beuningen kleur bekennen en de aarzelende
Nederbragt, die de leiding zal hebben, in het goede vaarwater gebracht worden.
Snouck zeide mij nog, dat Karnebeek in de laatste weken weer neiging toont aan
te blijven, omdat hij meent verplicht te zijn, het Belgische tractaat tegen de sterke
oppositie te verdedigen. Blijft hij niet, dan zal Beelaerts hem wel opvolgen. Van het
praatje dat Van Lynden in aanmerking komt1 gelooft hij niet veel. Die wacht op het
vacant worden van het vice-presidium van den Raad van State. Of Van Leeuwen
haast maakt met zijn weggaan, betwijfel ik ten sterkste.2

13 Juli 1925.
Dinsdag j.l. (den 7den) vergadering aan Buitenlandsche Zaken, gepresideerd door
Nederbragt, waarbij ook Kalff tegenwoordig was en van Rotterdam Mees, Van
Beuningen en Van Lier. Nederbragt, wiens inleiding deed voorkomen alsof er nooit
eenstemmigheid over de belangrijkheid van de verlaging der spoorwegtarieven
geweest was, werd door de duidelijke verklaring van Van Beuningen, dat Rotterdam
het nog steeds geheel met Amsterdam eens was en de door ons van de Duitschers
verlangde concessies de Rijnvaartbelangen niet zouden schaden, overtuigd dat
Buitenlandsche Zaken de zaak met alle kracht moest blijven vervolgen. Hij verdiepte
zich echter in allerlei tariefkwesties, waarvan niemand dan de Spoorwegen iets
begrijpt en waarin de toch al incapabele legatie te Berlijn

1
2

Vgl. hier p. 507.
Van Karnebeek zou tot 1 april 1927 aanblijven; Van Lynden van Sandenburg zou W.F. van
Leeuwen in 1928 als vice-president van de Raad van State opvolgen.
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zich door de Duitschers met kluitjes in het riet laat sturen. Ik drong er zeer op aan,
dat de Regeering zich daar buiten hield en het technisch gedeelte aan de Spoorwegen
overliet, waarmede zij meer voeling dient te houden dan tot dusver geschiedt. Of dit
gebeuren zal, staat te bezien. Men is aan het Departement onpractisch en slap.
Donderdag daarop hadden Kalff en ik een onderhoud met de directie van de
Nederlandsche Bank, waarbij Vissering, De Beaufort en Delprat1 aanwezig waren.
Het doel van Kalff was, Vissering ertoe te bewegen, zijn dreigement in zake credieten
aan Duitschland in een daad om te zetten, omdat hij aanneemt dat zij alleen daarvoor
gevoelig zullen zijn. Op zichzelf is dit juist gezien, want de Duitschers hebben zelf
de gewoonte met de meest geweldige dreigementen aan hun verlangens kracht bij
te zetten, welke gewoonlijk ineenzakken, wanneer men er ongevoelig voor blijft,
zoodat zij dezelfde tactiek allicht bij anderen veronderstellen; maar in een materie
van vèrstrekkende gevolgen als het disconteeren van Duitsch papier moet de Bank
haar wapen met bedachtzaamheid hanteeren. Vissering wilde dan ook niet tot de
daad overgaan, voordat de Duitschers een ongunstige beslissing genomen zouden
hebben, te minder omdat hij den indruk heeft, dat ze beginnen bij te draaien. Ze
schreeuwen niet meer, maar redeneeren. O.a. is Max Warburg bij hem geweest, die
het verderfelijk vond dat de Bank zich met de politiek ging bemoeien. Vissering had
hem toen beduid, dat niets minder waar is. De Bank blijft op zuiver economisch
terrein, door te weigeren op den duur faciliteiten aan het Duitsche zakenleven te
verleenen, indien de Duitschers voortgaan ons in zake spoorwegvrachten en
invoerrechten te benadeelen. Dat Vissering tot nu toe inderdaad voet bij stuk houdt,
had Ter Meulen mij al bericht, die den vorigen avond met de beide Warburgs2 bij
Vissering had gedineerd en het gesprek had bijgewoond.
Vissering drong er zeer bij Kalff op aan, dat hij naar Berlijn zou gaan, om ook bij
de Spoorwegen zelve aandrang uit te oefenen. Kalff, die in beginsel daartoe altijd
bereid geweest was, maar op een ‘daad’ van de Bank wachtte, omdat hij voorzag
anders geen effect te zullen bereiken, gaf toe. Hij gaat dezer dagen. Ik vrees dat de
missie weinig succes zal hebben. Men heeft zich, naar het schijnt, in Duitschland
reeds tegenover Hamburg verbonden, ons niet ter

1
2

Mr. G.H.M. Delprat, de directeur-secretaris van de Ned. Bank.
Max en Paul Warburg.
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wille te zijn. Ik zeide Kalff dat, indien wij niet kunnen bekomen wat ons in Juli 1924
feitelijk beloofd is1, wij ons desnoods moeten tevreden stellen met de toezegging,
dat men ons nooit bij België ten achter zal stellen. Daaraan zouden wij thans weinig
hebben, want België heeft slechts onbeduidende concessies bedongen - heeft niet
meer noodig omdat de lage spoorwegvrachten op de Belgische en Fransche parcours
aan Antwerpen veel lading bezorgen - maar wanneer de frank eens gestabiliseerd
wordt en de lading ten gevolge van vrachtverhooging minder rijkelijk vloeit dan
thans, dan zal België wel van Duitschland op grond van het verdrag van Versailles
gelijke behandeling met Hamburg en Bremen verlangen. Daarvan moeten wij kunnen
profiteeren - of wij staan hopeloos bij onze beide concurrenten ten achter.
Woensdag ben ik ook aan de Bank geweest, daartoe door Vissering uitgenoodigd.
Toen was, behalve de anderen, ook Tetrode aanwezig. Ik vraag mij nog af, of ik wel
tegenover directeuren van onze centrale bank gezeten heb. Vissering begon met te
zeggen, dat van de acceptgelegenheid een wel wat eenzijdig gebruik gemaakt wordt,
overwegend voor Duitschland en Oostenrijk. De Bank zou gaarne een grootere
verdeeling zien. Hij vroeg mij of ik dacht, dat Fransch papier met accept in Nederland
te krijgen zou zijn. Ik antwoordde dat, indien de Bank aan die accepten de
voorwaarden verbond welke lang voor Duitsch papier gegolden hadden, t.w. dat aan
de wisseltransactie een Nederlandsch belang verbonden moest zijn, een goederenzaak
met Nederland of Indië, vervoer met een Nederlandsch schip of iets dergelijks, dan
wel heel weinig Fransch papier zou komen opdagen, omdat zulke voorwaarden voor
de Franschen, wegens de geografische ligging van hun land, moeilijker te vervullen
zijn dan voor de Duitschers, terwijl zij ook over het algemeen minder met
buitenlandsche rembourscredieten werken. Toen kwam Tetrode aan het woord, die
meende dat, gegeven het goedkoope geld, de Nederlandsche markt voor een Fransche
leening rijp was, maar dat de Franschen te weinig internationaal denken, om te weten
dat zij hier kunnen aankloppen. Caillaux2 gaat nu eerlang naar Londen, misschien
naar Amerika. Het zou van belang zijn hem hier te krij-
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Vgl. hier noot 1, p. 610.
J.M.A. Caillaux.
De hier bedoelde reizen naar Londen en Washington maakte Caillaux in verband met de
regeling der intergeallieerde schulden.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

616
gen. Aan de Bank had men gedacht, dat mijn Fransche relaties mij wellicht in staat
zouden stellen, dit Caillaux te doen weten. Tetrode vond een dergelijke toenadering
niet alleen voor de direct belanghebbenden, maar ook voor de ontwikkeling van den
goederenhandel en laatstelijk ook van een politiek standpunt van veel belang. Ik
zeide wel eenige relatie in de Parijsche bankwereld te hebben, maar niet te weten of
die gemakkelijk toegang tot Caillaux bezat of verkrijgen kon. Bovendien, zeide ik,
vond ik de gedachte aan Frankrijk te leenen, praematuur. Dat de Franschen zeer goed
weten dat hier geld is, was mij nog onlangs gebleken, toen mij gevraagd was, of een
der eerste ‘public utility’-ondernemingen te Parijs, door de stad Parijs gegarandeerd,
hier een leening (in guldens) zou kunnen plaatsen. Het bleek dat zij reeds bij de
bankiers de deur dicht had gevonden. Niet vóórdat de Franschen hun huis in orde
gemaakt hebben, d.w.z. de begrooting laten sluiten, voor hun schuld aan Amerika
en Engeland een regeling getroffen hebben, en waarschijnlijk ook niet voordat het
pact met Duitschland gesloten is, zal men hier voor Frankrijk geld beschikbaar stellen.
En is het eenmaal zoo ver, dan kunnen we elke tranche van een internationale leening
krijgen die we willen hebben. Tetrode wilde hiervan niet hooren. Direct
onderhandelen, om den gulden in Frankrijk bekend te maken! Vissering daarentegen
vreesde dat, indien wij afzonderlijk crediteur van Frankrijk waren, wij wel eens niet
terug betaald konden worden. Ik vond de vragen der directie zoo zonderling, dat ik
mij verontschuldigde en den heeren ten sterkste aanraadde Ter Meulen, die de
Parijsche markt uitstekend kent en in toonaangevende kringen in Parijs onbeperkt
vertrouwen geniet, te raadplegen. Vissering vond dit een goed idee, maar ik geloof
niet dat hij er gevolg aan zal geven, want zoo naïef zullen de heeren toch wel niet
zijn. Toen ik Ter Meulen Vrijdag sprak, had hij nog niets van Vissering gehoord.
Hij was paf, toen ik hem het gesprek vertelde.
De ongelukkige tendentie bij de bankdirectie is, geld te willen verdienen. Daarvoor
bestaat de Bank niet. Zij moet afwachten, toezien en kwaad verhoeden, wanneer het
dreigt. Als ze nu De Beaufort, die wel eenige relaties in Parijs heeft, maar niet
daarheen laten gaan om de zaak door te drijven. Ze krijgen weliswaar van de bankiers
en het publiek geen steun, maar ze zouden de Bank onsterfelijk blameeren en veel
onheil stichten.
Zaterdag bezocht mij de heer Hostie, secretaris-generaal van de Centrale Rijnvaart
Commissie, Belg, een zeer ontwikkeld man, goed
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op de hoogte van verkeersvraagstukken. Hij vroeg mij wat ik dacht van de kansen
voor de aanneming van het Belgisch-Nederlandsch tractaat. Toen ik dienaangaande
twijfel uitdrukte, zeide hij dat de verwerping noodlottig voor de goede betrekkingen
tusschen beide landen zou zijn. Vooraf had hij zich in het gesprek een voorstander
van een Belgisch-Nederlandsche toenadering betoond. Met mij was hij het eens, dat
een tolunie gewenscht zou zijn, economisch om de producten der beide landen een
grooter afzetgebied te verschaffen, politiek om België meer van Frankrijk los te
maken en Nederland van Duitschland vrij te houden.1

19 Juli 1925.
Mijn correspondentie met Karnebeek heeft niets opgeleverd.2 Nadat ik de bedenkingen
van Ramaer3 tegen onze verplichtingen in zake de Schelde gelezen heb en van
Wansink4 - die het van Bruins had - vernam, dat België met Duitschland over den
aanleg der kanalen naar Antwerpen in mindering der schaderekening praat, zijn mijn
inzichten over het verdrag nog ongunstiger geworden. De Amsterdamsche Kamer
van Koophandel brengt haar verweer bij den Minister5 en niet bij de Tweede Kamer,
zooals de Rotterdamsche

1
2

3
4
5

Vgl. alg. achtergronden in Weisglas, Benelux, p. 9.
Vgl. noot 2, p. 606 en 1, p. 608. Heldring stuurt Van Karnebeek nog op 22 juli 1925 een
briefje, waarin hij zijn spijt betuigt dat hij het niet met hem eens kan zijn en vervolgt: ‘U
veroorlove mij de opmerking, dat het allicht nuttig geweest zou zijn den Raad van Bijstand
voor Economische Zaken over dergelijke aangelegenheden in de laatste jaren te raadplegen,
zoals zulks in het begin van Uw ambtsbekleding geschiedde’. Coll.-Van Karnebeek.
Ramaer, Verdrag met België. Vgl. ook de discussie van Ramaer met anderen in de E.S.B.
(1926).
Drs. D.J. Wansink; verbonden aan de E.S.B.; later dir. Ned. Spoorwegen.
Brief der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam aan de minister van
buitenlandse zaken, 22 juli 1925. De Kamer achtte het verdrag volstrekt onaannemelijk.
Tegenover vele tegemoetkomingen aan België stond geen enkele vervulling van Ned.
verlangens. Belangrijker nog waren de bedenkingen van economische aard, nl. tegen de
ontworpen kanalen: Rijn-Maas-Schelde en Antwerpen-Moerdijk. Vgl. Greup, Gedenkboek
K.v.K. A'dam, dl. I, p. 129, p. 130.
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Kamer deed1, daar zij dan op verwerping zou moeten aandringen, een bedenkelijke
politieke daad. We moeten trachten de besprekingen te heropenen en ik heb in dien
zin ook aan Colijn geschreven2, nu hij de opdracht een kabinet te vormen, in beraad
heeft. Mijn allergrootste bezwaar richt zich tegen de eindelooze disputen welke uit
het verdrag zullen voortvloeien, terwijl we juist nadere aansluiting tot België
behoeven.

Champex, 12 Augustus 1925.
Sedert 22 Juli uit Amsterdam weg en hierheen getrokken om uit te rusten. Mijn oude
kwalen, slecht slapen en moeheid in het hoofd, vereischen veel schipperen. Het blijkt
dat, hoewel hart, longen en spieren mij tot groote bergtoeren in staat stellen, en ik
mij niet voelbaar vermoei, beweging van meer dan ¾ uur per dag mijn slaapvermogen
stoort. Ik moet mij dus beperken, een bittere pil, want klimmen in de bergen is mijn
hartevreugd. Vervelend ook voor de kinderen, die ik bij mij heb, Jan3 en Lou4 van
Eeghen, die beiden heel aardig klauteren en onstuimig naar groote toeren verlangen.
Het is hier heerlijk, een mooi meertje, omgeven door mooie bosschen, 1470 meter
hoog gelegen en veel hooggebergte-natuur in de buurt.
Nederland heeft intusschen een nieuw ministerie en, naar de namen te oordeelen,
veel bekwame mannen erin.5 Ik ken alleen den formateur en Karnebeek. Colijn stuurt
door benoeming van den Minister van Oorlog ad interim voor Marine op een
Ministerie van Defensie aant wat verstandig is. Zijn plan, dat hij mij verleden jaar
mededeelde, Onderwijs onder Binnenlandsche Zaken te brengen, heeft hij nie,

1
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Adres der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam aan de Tweede Kamer, 15 juli
1925. Dit adres opende de veldtocht der R'damse Kamer tegen het tractaat; de ontworpen
kanalen (vgl. voorafgaande noot) zouden een einde aan de natuurlijke voordelen van
Rotterdams ligging als havenstad tegenover Antwerpen maken. De doorvoer tussen de zee
en midden-Europa zou voor het grootste deel aan Antwerpen worden vergeven. Vgl.
Gedenkboek K.v.K. R'dam, p. 898 vlg.
In het Colijn-archief werd deze brief niet teruggevonden.
Heldrings oudste zoon.
Louise van Eeghen.
Binnenl. zaken en landbouw: jhr. mr. D.J. de Geer; buitenl. zaken: jhr. mr. dr. H.A. van
Karnebeek; financiën: H. Colijn; justitie: mr. dr. J. Schokking; oorlog: J.M.J.H. Lambooy;
marine a.i.: de vorige; O.K. & W.: mr. V.H. Rutgers; koloniën: C.J.I.M. Welter; waterstaat:
ir. M.C.E. Bongaerts; arbeid, handel en nijverheid: mr. dr. D.A.P.N. Koolen.
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uitgevoerd. Misschien zijn daarvoor nog te veel onderwijzers in de Kamer of moesten
er aan de 3 rechtsche partijen te veel portefeuilles vergeven worden, om nòg een
ministerie te kunnen doen vervallen. Den nieuwen Minister van Waterstaat, Bongaerts,
heb ik door Kalff en Treub, onafhankelijk van elkaar, als zeer onbetrouwbaar, ja
omkoopbaar, hooren beschrijven. Die van Koloniën1 is een hier onbekende grootheid,
vermoedelijk een getrouw dienaar van Colijn, wat geen kwaad kan, als hij maar meer
goede eigenschappen dan zijn voorganger, die eveneens zijn knechtje was, bezit.
Ik denk dat dit kabinet op Colijns opportunistische wijze op vereenvoudiging van
den staatsdienst zal werken; geen dure sociale maatregelen zal invoeren, maar op
dat gebied toch genoeg de kiezers uit de volksklasse zal paaien. Doordat
Binnenlandsche Zaken bij een Protestant komt2, zullen er geen willekeurige Roomsche
benoemingen van gouverneurs en burgemeesters plaats vinden, en over het algemeen
schijnt de invloed der Roomschen in de samenstelling wat besnoeid. Koolen in plaats
van Aalberse bij Arbeid, Handel en Nijverheid zal wel een vooruitgang blijken. Het
is ook goed, dat Arbeid niet van de andere twee afdeelingen gesplitst is, want dan
kregen we weder de sociale wetgeving zonder voldoende erkenning der economische
belangen. Ofschoon Koolen wel protectionist zal zijn, en Colijn het in zijn hart
waarschijnlijk ook is, acht ik de kans dat er geen verdere verhooging van invoerrechten
komt, vrij groot. Daaronder begrijp ik ook retorsiemaatregelen, die Colijn, als oud
sabelrinkelaar, vermoedelijk lief zouden zijn. Een gevaar ligt in Heringa, die, ofschoon
chef van de afdeling Handel, sterk beschermingsgezind is en de industrie voortdurend
tot verder aandringen op protectie uitlokt. Daar hij overigens eigenwijs en onbekwaam
is, zou zijn aftreden wel zeer gewenscht zijn. Gelukkig is men bij Buitenlandsche
Zaken van de juistheid van het vrijhandelsbeginsel voor ons land overtuigd.3

1
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Ch.J.I.M. Welter.
Nl. bij jhr. mr. D.J. de Geer.
Interessant is naast deze beschouwing Heldrings regels onder de titel Vrome wenschen?’ te
leggen, die hij schreef in de E.S.B. van 15 juli 1925 (p. 599). Hij dringt t.a.v. de nieuwe
regering aan op een sluitend budget, verlichting van de belastingdruk door verdere bezuiniging;
het laatste door reorganisatie van enige departementen (oorlog en marine, waterstaat en
binnenlandse zaken). De nieuwe regering zal zich anderzijds moeten bezighouden met de
problemen, die de sterk groeiende bevolking doet rijzen: de vermeerdering van gronden voor
landbouw en veeteelt, de uitbreiding der steden, het behoud van bossen, duinen en heide, en
het wegenvraagstuk.
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De groote vraag is, wat het nieuwe kabinet met het Belgische verdrag zal doen. Ik
had Colijn dadelijk na het bericht dat hem de opdracht tot vorming van een ministerie
verleend was, erover ingelicht dat men in Amsterdam over de zaak ongeveer evenzoo
als te Rotterdam dacht en de Kamer van Koophandel alleen om tactische redenen
nog niet bij de Tweede Kamer op verwerping aandrong.1 Hij vroeg mij aan den
vooravond van mijn vertrek, tezamen met Veder of Van Beuningen, bij hem te komen,
om over deze aangelegenheid te spreken, maar ik kon onmogelijk en had ook bezwaar
de uitnoodiging aan de Rotterdammers over te brengen (hetgeen Colijn mij vroeg te
doen), omdat wij een eenigszins ander standpunt innemen dan zij. Eigenlijk was ik
nijdig over den jij- en jou-toon, dien Colijn in zijn vechtjasongemanierdheid aan de
telefoon aansloeg. Ik antwoordde kortaf ook in den 2den persoon enkelvoud. Wat
zijn meening in de zaak is, weet ik niet. Het lijkt mij een zeer netelig geval, en ik
vrees dat men het zonder groote veranderingen (stel dat de Belgen zich tot eenige
verzachtingen laten vinden) zal willen doordrijven. Mijn opinie2 is allengs ongunstiger
geworden, toen ik zag hoe weinig oprecht Karnebeek in zijn argumentatie was en
ook nadat ik gehoord had, dat België met Duitschland over den aanleg der
kanaaltrajecten op niet-Duitsch gebied in mindering van de Belgische
oorlogsschadevordering spreekt.
Van Kalff ontving ik hier bericht, dat hij te vergeefs te Berlijn geweest was en in
zake de spoorwegtarieven nul op het request gekregen had. Ook schreef hij, dat
Stresemann aan Gevers een beleefd, maar weigerend antwoord gegeven had. Onze
groote pauvre sire Vissering is door Bruins, dien de Duitschers heel aardig weten te
gebruiken, zoodanig bang gemaakt, dat hij niet aan uitvoering van zijn dreigement
in zake Duitsche disconto's denkt. ‘Moeten wij dan onze discontomarkt vernielen?’
vroeg hij mij, alsof hij dit niet vooraf had moeten overwegen. Bij mijn vertrek zond
ik hem een krassen brief, waarin ik hem er op wees dat, indien Kalff zonder succes
terug kwam, de voorwaarde vervuld was die voor de uitvoering van de bedreiging
gesteld was, en dat de Bank aan de zaak der spoorwegtarieven meer kwaad dan goed
gedaan zou hebben - tevens een zon-
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Vgl. hier p. 618.
Vgl. hier p. 606.
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derling figuur slaande - door er zich aldus in gemengd te hebben, zonder voet bij
stuk te houden. Ik vlei mij niet, dat deze brief eenige uitwerking zal hebben.1
Zie hier een beoordeeling van het bestuur der Bank.2

Directiea
Vissering - werkzaam, weifelend, bang, niet bekwaam, volkomen ontbloot van
menschenkennis, zoetig in zijn optreden, onoprecht.
Tetrode - bekwamer, theoreticus, zenuwachtig, evenals Vissering een kind in de
zakenwereld, zonder prestige.
Westerman Holstijn - een ambtenaar, die zich nooit over zaken uit.
De Beaufort - gezond verstand, zeer aangenaam in den omgang, zeer populair op
de beurs, eenigszins oppervlakkig, nog te nieuw bij de Bank om grooten invloed uit
te oefenen. Is niet al te kieskeurig in zijn associaties (Deutz3, Van Leeuwen
Boomkamp), meer uit gebrek aan inzicht dan uit gebrek aan fatsoen, dat aanwezig
is. Een van mijn oude vrienden.
Delprat4 - een man met veel strijkages en waarschijnlijk gering verstand.

Commissarissen
Luden5 - President-Commissaris, buitengewoon bang om zich te branden, geeft geen
leiding aan de vergaderingen, is tot geen steun voor de directie.
S.P. van Eeghen - Vice-President, een oude slimmerd, maar ook bang, heeft een
beter oordeel dan Luden en kritiseert vaak met verstand.
Geertsen en Bressers - twee oude eerbiedwaardige heeren uit Groningen en Brabant,
staan geheel buiten de centrale zakenwereld.
Molengraaff - bekwaam rechtsgeleerde, stroef man, die geen oordeel over zaken
uitspreekt (noch waarschijnlijk bezit).

1

Brief van Heldring aan Vissering, 23 juli 1925, in Archief Ned. Bank, archief-Vissering,
dossier no. 22, Tariefquaestie met Duitsland 1925-1930.
2 De Nederlandse Bank.
a Het hiernavolgende is, waar het in persoonsbeoordelingen treedt, in het origineel door
Heldring geschrapt.
3 Het is niet duidelijk wie Heldring hier op het oog heeft; mogelijk Deutz van Lennep.
4 Mr. G.H.M. Delprat.
5 Mr. dr. J. Luden.
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Rahusen - gering verstand, zeer deftig, wordt suf en uit nooit een eigen meening.
Valt desondanks herhaaldelijk als directeur in, wanneer een lid der directie op reis
is.
Westerwoud - een beminnelijk man, waarvan ik niets anders zeggen kan.
Rehbock - een goed vriend van mij, hoogst fatsoenlijk, gezond verstand, komt nu
en dan flink voor zijn meening op, maar is toch dikwijls bang voor krachtiger figuren
en houdt zich dan stil.
R.J.H. Patijn1 - een der knapste en bekwaamste menschen die wij bezitten, maar
doodsbenauwd voor verantwoordelijkheid en om anderen te kwetsen.
W. Suermondt - gaat door voor zeer bekwaam. Heb daaromtrent geen indruk.
Spreekt weinig.
A.C. Mees - bekwaam en prettig man.
C.F. Stork - ken hem reeds lang, maar weet hem niet te beoordeelen. Wat al te
joviaal naar mijn smaak.
F.G. Waller - levendig, bekwaam, goed verstand, maar soms eenigszins verward.
Spreekt veel en niet goed.
Van Gijn - koninklijke commissaris, bekwaam theoreticus, zeer fel en lastig van
karakter. Slaat in de praktijk de plank vaak mis. Vuur en water met Vissering.

Commissie van Advies
Rehbock, Rahusen.
G.H. Crone - heel knap, rustig, spreekt niet zonder overweging. Zegt zijn meening
vierkant en zonder aanstoot te geven. Een veelbelovend ‘jong man’. The coming
man in Amsterdam.
Van Bevervoorden - onbeteekenend, gewichtig.
Van Marle2 - een goed zakenman, prettig karakter, weinig initiatief.
De zwakke directie, welke veel fouten maakt en in de jaren, gedurende welke ik
commissaris ben, alleen kracht betoond heeft in streven naar salarisverbetering en
pensioentoekenning, waarin haar verlangens boven de grens van het wenschelijke
uitgingen3, zoekt weinig steun bij de commissarissen, naar zij zegt, omdat de voorzitter
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Mr. R.J.H. Patijn, 1923-1943 en 1945-1948 comm. Ned. Bank.
H.W. van Marle.
Dit blijve uiteraard geheel voor rekening van Heldring; een motivering zou een diepgaande
vergelijkende studie vereisen van de verhoudingen in het bedrijfsleven in het algemeen, het
bankwezen in het bijzonder.
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Luden, altijd even ontwijkend is en omdat zij vreest, confidentieele aangelegenheden
in tegenwoordigheid van den koninklijken commissaris Van Gijn te behandelen,
wiens indiscretie haar al te goed bekend is. Het eerste bezwaar is juist, het laatste
niet, want al heeft Van Gijn zich niet ontzien, Vissering telkens in het publiek aan
te vallen, bepaalde indiscreties heeft hij daarbij niet begaan en den laatsten tijd heeft
hij zich van polemiek onthouden. Wel tracht Vissering telkens door particuliere
gesprekkken enkele leden van den Raad van Commissarissen voor het een of ander
plan te winnen, maar zeer belangrijke zaken heeft hij verborgen gehouden, zoodat
er ook van de zijde der commissarissen weinig vertrouwen bestaat. Dat deze gebreken
in samenstelling en onderlinge samenwerking niet aan de gestie der circulatiebank
ten goede komen, spreekt vanzelf.
Helaas kan men ook niet hoog tegen de particuliere bankierswereld op zien, die
weinig breed denkt en tuk is op onderling vliegen afvangen.
Bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij is Van Aalst de verpersoonlijking van
het type en tevens verreweg de slimste van de bank. Bovendien zeer ijdel, beseft hij
echter nauwelijks, hoe weinig hoog hij in de achting van binnen- en buitenwereld
aangeslagen is. Hij trekt zich echter meer en meer terug en schijnt werkelijk over
een jaar of zoo te zullen aftreden. Van zijn collega's zou men het volgende kunnen
zeggen.
Bierens de Haan is bepaald door en door verwaand, niet berekend voor zijn taak.
Vester heeft Indische ervaring, joviaal in den omgang, gaat niet voor zeer bekwaam
door, maar lijkt mij althans practisch van aanleg.
Everwijn is stijf, stroef, ambtenaar in zijn wezen, berucht langzaam in het afdoen
van zaken, overigens intelligent, maar waarschijnlijk niet voor zaken.
Crena de Iongh is sedert een jaar directeur, nog jong, maar ik geloof bekwaam,
zeer sympathiek man.
De secretaris Abbing is een fatsoenlijk man, die alle verantwoordelijkheid schuwt.
De President-commissaris S.P. van Eeghen en de vice-president zijn bang voor
Van Aalst en het college van commissarissen heeft geen invloed.
Het zaken doen met de Handel-Maatschappij is tegenwoordig moeilijk, want
beslissingen worden niet of na lange aarzelingen genomen.
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Bij Hope drijft alles op Ter Meulen, wiens bekwaamheid internationaal erkend wordt,
maar die in een slecht vel steekt, en op het geld der Van Loons, waarvan de vader
70 jaar is en de zoon zich tot nu toe weinig gunstig heeft leeren kennen.
De twee May's1 van Lippmann Rosenthal zijn geen genieën, maar Paul is niet
ongeschikt voor zijn vak en beiden weten ze hun groote relaties in het buitenland
aan te houden. Een voorzichtig gedreven huis, lijkt me.
De Amsterdamsche Bank heeft de mooiste balans, maar mist superieure leiding,
sedert de oude Van Nierop2 achteruitging. Hofstede de Groot is een koud cynicus,
die wel goed voor zijn vak zal zijn, maar weinig tot samenwerking aantrekt. De jonge
Van Nierop is mij zoo goed als onbekend.
De Rotterdamsche Bank heeft voor het oogenblik vrijwel afgedaan. De wilde,
gladde Van Hengel3 is daar de domineerende figuur en de anderen hebben weinig te
beteekenen. Westerman en Van Tienhoven, nu uitgeschakeld, genieten geen
vertrouwen, allerminst de tweede, die zeer onberekenbaar is.
Bij de Twentsche Bank is geen prima figuur aanwezig.4 Zij drijft op haar
binnenlandsche relaties.
De Incasso Bank is snel naar boven gekomen, maar geldt nog niet als tot de eerste
banken te behooren.
Goeds valt van de Nederlandsch-Indische Handelsbank te verwachten, nadat
Schadd eruit is verdwenen. Dunlop gaat voor kundig en zeer werkzaam door.
Woldringh ken ik niet, maar in mijn zwager Chr. P. van Eeghen heeft deze bank een
zeer belangrijke aanwinst gedaan. Voorzien van een zeer helder, nuchter verstand
en een onverwoestbaar geheugen, zeer voorzichtig en de menschen doorgrondend,
vormt hij een prachtige aanvulling en, voor zoover noodig, correctie op zijn collega's,
die hunnerzijds zijn wellicht wat al te groote neiging tot aarzeling allicht goed maken.
Ik geloof, dat dit instituut een grootere rol dan tot dusver gaat spelen.
Rest nog de Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij en

1
2
3
4

Robert en Paul May.
Mr. F.S. van Nierop.
Mr. A.J. van Hengel.
De directie bestond in 1925 uit Th.W. Blijdenstein, J.M. Telders, J.G. Schlencker, P. Bredius
en G. Warning.
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Pierson & Co,1 waarvan ik de eerste niet beoordeelen kan en de andere zeer bekwaam,
maar, naar gezegd wordt, niet al te scrupuleus geleid wordt (zeer intiem, evenals Van
Aalst, met den bedenkelijken Mannheimer van Mendelsohn & Co).
Indien in dit bankiersgezelschap onderlinge naijver niet zoo'n groote rol gespeeld
had, zou men vele gewaagde handelingen, die ertoe moesten bijdragen de een of
andere bank groot te doen zijn, achterwege gelaten hebben en door samenwerking
in meerdere mate de kansen benut hebben welke Amsterdam in en na den oorlog als
internationaal bankcentrum kreeg, dan nu geschied is. De Nederlander is, wanneer
hij in een machtspositie geraakt, vaak onmatig en onverstandig en de Nederlandsche
bankier, die voor den oorlog niet aan groote machtsuitoefening gewend was, heeft
bewezen niet te begrijpen, dat hij te leiden en zichzelf en anderen te matigen had.
Zijn Engelsche confrère bezit in dit opzicht een geërfde rustigheid, die de kracht van
Londen vormt.
In onze handelsstand zag men in de laatste jaren, naast veel roekeloosheid en
verblindheid, meer gezond verstand. Daar bestaat in mindere mate de zucht de eerste
te zijn. Men wil geld verdienen en verliest het soms, door onverstandige
ondernemingen, maar de verderfelijke eerzucht speelt daarbij geen rol. Goede
kooplieden als de oude Voûte2, Gerzon3 en Crone4 zijn van een type dat gelukkig niet
zeldzaam is, terwijl in de Indische cultuurwereld veel nuchtere, ondernemende en
ontwikkelde mannen voorkomen.
In een andere belangrijke bedrijfstak, de scheepvaart, heeft de eerzucht daarentegen
wel tot excessen aanleiding gegeven. De Hollandsche Lloyd, de Zuid-Afrikalijn, de
Holland-Amerikalijn, de Hollandsche Stoomboot Maatschappij zijn er voorbeelden
van. De meeste stoomvaartondernemingen, ik zou zeggen alle, worden echter thans
met verstand beheerd, nadat enkele zware offers van hun aandeelhouders en
crediteuren hebben verlangd (de Holland Amerikalijn moet wellicht nog onder het
mes). Bepaald bekwame mannen zijn onder de reeders Bernard Ruys, Van Ommeren
en Goudriaan in Rotterdam, Van Hasselt en Van Hengel hier. Valstar belooft veel,
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Beide te Amsterdam.
M.P. Voûte, de in 1856 geboren Amsterdamse koopman.
Twee Gerzons, nl. Eduard en Julius Eduard.
G.H. Crone.
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maar ik weet nog niet of hij, alleen staande, zelf de groote lijnen zou kunnen aangeven.
Oderwald is ook bekwaam en doorkneed in zijn vak, maar een bange natuur, die
liefst met de meerderheid meepraat.

19 Augustus 1925.
Bij mijn maatschappij zijn commissarissen: S.P. van Eeghen, Van Aalst, Ter Meulen,
Kalff, Tegelberg, De Monchy, Muller en Crone.
Kalff - is bekwaam, levendig, energiek en practisch, maar, naar men zegt, niet
geheel oprecht.
Tegelberg - directeur van de Nederland, is een flink, prettig, oprecht man van
middelmatig verstand. Zeer gul.
De Monchy - oud-Voorzitter der Kamer van Koophandel te Rotterdam, wellevend,
van weinig beteekenis.
Abr. Muller - een door en door fatsoenlijk, zeer belezen en bekwaam man, moeilijk
van besluit nemen, geen flair in zaken.
Crone - sedert eenige maanden commissaris, zeer bekwaam, bedachtzaam,
werkzaam, een van onze beste handelslieden.
Bij de Nederland zijn, behalve enkele der hiervoor genoemde personen,
commissaris:
Treub - buitengewone werkkracht, bekwaam, onberekenbaar, in hooge mate
onkiesch, wordt weinig vertrouwd, gewoonlijk mal entouré.
Röell1 - zeer intelligent, spreekt goed en helder. ‘Streber’, geen hoogstaand karakter.
Hugo Loudon2 - fatsoenlijk, altijd correct in zijn optreden, een vriendelijk man
van weinig beteekenis.
Louis Hissink - veel ervaring op scheepvaartgebied, geen aangenaam man, heb
geen oordeel over zijn bekwaamheden.
Van den Bosch3 - een braaf man, waar niet veel bijzit.
Hummel4 - schrander, lui, niet commercieel aangelegd, dankt zijn positie aan Op
ten Noort.
Van Leeuwen Boomkamp - oud schoolkameraad.
M.P. Voûte Jr5, - zonder eenige?? Matig verstand. Schijnt flair in zaken te bezitten.

1
2
3
4
5

Jhr. mr. dr. A. Röell of Mr. dr. A. Baron Röell.
Jhr. ir. H. Loudon.
Jhr. H.J. van den Bosch.
J.H. Hummel.
De in 1882 geboren M.P. Voûte jr., de directeur van Mirandolle, Voûte & Co., A'dam.
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12 September 1925.
Gisteren met Veerhoff en Dubois (Du Mosch was verhinderd) onze opwachting bij
Koolen, den nieuwen minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, gemaakt. Hij maakte
den indruk van een helderen, maar gemakzuchtigen man te zijn, een soort Roomschen
Heemskerk. Hij klaagde over het tegenvallen van de hoeveelheid arbeid. Wij zullen
het hem niet lastig maken, als hij maar niet met verdere protectie komt, waartoe hij
wel geneigd zal zijn. Hij zeide, dat de industrie het hoe langer hoe moeilijker krijgt,
nu alle andere landen tegen den invoer beschermende maatregelen nemen, laatstelijk
ook Engeland, waar, volgens hem, binnen 6 weken een volledig protectionistisch
régime zal komen. Ik beschouw den vrijhandel ook voor Engeland een verloren zaak,
maar geloof dat men het net langzamerhand zal toehalen, op de wijze zooals tot nu
toe, sedert Baldwin1 aan de regeering is - en tegen zijn bij de verkiezingen afgelegde
beloften in - geschiedt: artikel na artikel. Mogelijk echter, dat de langzamerhand
beschermingsgezind-wordende arbeiderspartij de bepaald protectionistische regeering
de vrijmoedigheid zal verschaffen geheel over stag te gaan. De zes weken van den
heer Koolen worden in elk geval overschreden.
Hoe het ook zij, voor ons land is dat vooruitzicht niet vroolijk en ik was met
Smissaert bezig om ons ‘Comité tot verweer tegen protectie’, dat bij de laatste
verkiezingen dienst gedaan heeft, permanent te maken, een soort van vrijhandelsbond.
Ik heb hem echter, overeenkomstig den raad der doctoren, moeten schrijven, dat ik
mij aan de zaak onttrekken moet, hetgeen mij buitengemeen spijt.
Voorts zag ik Snouck, Karnebeek afwezig zijnde, die mij aangaande het Belgische
tractaat bevestigde (Alex2 had het van Elout3, die het weer van Karnebeek had) dat
Engeland bezwaren maakt, naar het schijnt met het doel een ‘finger in the pie’ te
houden, een houding waartegen zoowel Karnebeek als zijn Belgische collega, die
beiden ‘ontvoogding’ wenschen, wel zullen opkomen, maar hier het voordeel heeft
de afdoening van het tractaat te vertragen. Hoe overigens die houding met Engelands
goedkeuring, aan het verdrag toege-
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Het Labourkabinet-MacDonald was in november 1924 afgetreden en opgevolgd door het
(tweede) ministerie-Baldwin.
De jongere broer ir. A. Heldring, op dat moment directeur van het Alg. Handelsblad.
C.K. Elout.
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voegd, te rijmen is, is mij nog niet duidelijk. Wat den inhoud van het verdrag betreft,
Snouck meende, dat men eenige verbeteringen ten aanzien van de regeling der kosten
- een vaste som door ons te betalen voor de Schelde - en de erkenning van ons recht,
op schepen op die rivier (eigen gebied) politioneel op te treden, verkrijgen zal.
Karnebeek heeft Van der Velde1 te Genève ontmoet, en over een dag of 14 zal ik wel
meer hooren. Indien Engeland geen spaak in het wiel steekt, lijkt het mij niet
twijfelachtig, dat het verdrag met die, zeer onvoldoende, wijzigingen door de Kamer
behandeld moet worden, en hoewel weinigen er niet tegen zijn, vrees ik dat men het
niet zal kunnen verwerpen.
Van Van Hasselt, die het weer van Kalff gehoord had, had ik vernomen dat
Vissering naar Berlijn is getogen en teruggekomen is met de verzekering, dat men
ons daar uiterst welwillend gezind is.2 Hij meent dat Kalff er nu nog maar eens heen
moet. De Weltfremdheid van Vissering is inderdaad zonder grenzen. De Duitschers
doen met hem wat zij willen en hij merkt het niet. Snouck noemde het een Canossa,
en terecht. Vissering is met Schacht, die een grooten mond naar aanleiding van
Vissering's dreigement had opgezet, zoete broodjes gaan bakken. Het is een
deerniswekkende figuur als president van onze centrale bank.

23 September 1925.
Gisteren bezoek van S.P. van Eeghen en Aug. Philips gehad, die kwamen vragen of
ik mij aan het hoofd van een comité tot wijziging van het tractaat met België3 wil
plaatsen. S.P. en Philips waren eerst aangezocht, doch bedankten, de eerste met
eenigen grond - hij is oud - de ander dunkt mij, met minder wettig excuus. Ik kan
niet, omdat de Amsterdamsche Kamer zich nog niet in het openbaar uitgesproken
heeft en omdat de doctoren mij meer rust opgelegd hebben. Men meende, dat Jan
Luden wel zou willen, en hoewel geenszins ideaal als strijder, spraken we af, dat
Philips hem zou vragen. In Rotterdam staan E.P. de Monchy en een der Meezen aan
het hoofd

1
2
3

Emile van der Velde.
Vgl. verslag van de reis van de president naar Berlijn van 10 t.m. 16 augustus 1925, in Archief
Ned. Bank, archief-Vissering, dossier Tariefquaestie met Duitsland.
Het Nationaal Comité van Actie tot wijziging van het Verdrag met België. Vgl. hier p. 620.
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in Den Haag staat R.J.H. Patijn - die, aan Buitenlandsche Zaken min of meer gebonden
zijnde, niet openlijk wil optreden - achter Philips. Hier is nog geen organisatie,
waarover de ingenieur Mussert1, secretaris van het in wording zijnde comité, mij
Zaterdag kwam spreken. Ik wees hem Koning (van de Nederland) aan, die afwees,
maar in overleg met Crone C.H. Guépin zou vragen het plaatselijk comité te
organiseeren.
Eergisteren 54 jaar en reeds zeer vermoeid!

13 October 1925.
Van 1-6 October ben ik te Parijs geweest in verband met het bezoek van minister
Rutgers aan de tentoonstelling.2 Ofschoon vreemd op het gebied der schoone kunsten,
geeft hij zich veel moeite om te toonen, dat hij dat onderdeel van zijn zorgen niet
verwaarloost. Nederland slaat een goed figuur te Parijs. Onze architectuur staat
vooraan en in enkele andere onderdeelen van de toegepaste kunst mogen we er ook
zijn, o.a. geschilderd glas. In meubels, aardewerk, metaal en glas zijn onze kunstenaars
ten achter, ofschoon ze heel wat van zich denken. Hun prijzen zijn bovendien
tegenover de veel hooger staande Franschen en Denen (aardewerk) onbetaalbaar.
Voor de organisatie van onze afdeeling kan Tjeenk niet genoeg geprezen worden.
Thans komt de kwestie der decoraties - Hollandsche en Fransche - op het tapijt.
Westendorp3 is zeer begeerig. Hij had al lang een Oranje-Nassau moeten hebben
wegens zijn verdiensten op kunstgebied - moderne en Aziatische kunst - doch als
voorzitter der Academie4 behoort hij met een Leeuw begiftigd te worden. Het gekke
is, dat hij voor deze tentoonstelling weinig gedaan heeft, al vindt hij mijn
plaatsvervanging op dejeuners zeer belangrijk.
Ik was de eerste dagen te Parijs dood op, doch na het vertrek van Rutgers haalde
ik op, dank zij de afleiding die het bezoek aan de paviljoens van moderne kunst en
aan de antiquairs mij bezorgden, zoo ook het gezelschap der Westendorpen.5
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Ir. A.A. Mussert.
De internationale tentoonstelling van toegepaste kunst.
Mr. H.K. Westendorp.
De Rijksacademie van Beeldende Kunsten te A'dam.
Mr. H.K. Westendorp en mevrouw J.E. Westendorp-Osieck.
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Teruggekomen had ik Walter Leaf van de Internationale Kamer van Koophandel te
ontvangen, een genoegelijk oud heertje, en een tocht naar Vreeswijk te leiden, die
met veel succes de ontoereikendheid van het Merwedekanaal demonstreerde.
Het gerucht loopt, dat Kröller van de Rotterdamsche af en door de Indische Bank
overgenomen is. Chris van Eeghen bestrijdt dit: hij vindt dien klant nog te gevaarlijk,
maar besprekingen schijnen wel plaats te hebben gehad.
De onderhandelingen met de Indische Bank vlotten niet, daar de Union Bank te
Weenen, groot aandeelhoudster in de Handelsbank voor de Middellandsche Zee,
zich tegen de voorwaarden van de Indische Bank verzet. Ook van Tienhoven wil
niet als president der Middellandsche Zee Bank aftreden. Ik moet hem thans duidelijk
maken, dat ik die houding niet in het belang der bank vind.
Ondanks den buitengewoon slechten toestand in de scheepvaart gaat het de
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij veel beter. Het ziet er naar uit,
alsof zij haar afschrijvingen grootendeels zal verdienen.
Balt is sedert 3 weken bij Hope, het gaat voorloopig naar wensch.

17 October 1925.
Gisteren Bongaerts1 bezocht over de verbetering van Amsterdam met den Boven
Rijn. Zijn oogen bevallen mij niet, maar overigens vormde hij een aangename
tegenstelling met zijn weifelachtigen voorganger2, van wien men nooit een positief
antwoord kon bekomen. Hij beloofde bepaald de spoedige totstandkoming van een
betere verbinding, maar daar hij de best mogelijke wil geven, is de zaak in ernstige
studie. Het plan-Limburg3 veroordeelt hij wegens onvoldoende afmetingen. Hij
wenscht een ruimer profiel, het berekend zijn op een zeer groote ontwikkeling van
het vervoer. Indien Antwerpen kanalen krijgt waar drie schepen van 3500 ton elkaar
gelijktijdig kunnen passeeren, dan moet Amsterdam niet ten achter
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De minister van waterstaat.
Ir. J.G. van Swaay.
De Commissie-Limburg bracht in 1924 haar rapport uit en beval daarin de aanleg aan van
een kanaal van Amsterdam over Utrecht en Wijk bij Duurstede naar Tiel: breedte op
waterspiegel 60 m, diepte 4 m. Rijnschepen van 3000 ton zouden elkaar dan kunnen passeren.
Vgl. Greup, Rijnverbinding, p. 130, p. 131.
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staan. Hij bleek groote sympathie voor den Amsterdamschen ondernemingsgeest te
bezitten. Wat het tracé der verbinding betreft, legde hij opmerkelijke neiging voor
het kanaal door de Geldersche vallei aan den dag1, dat ook ons aantrekt wegens den
korten vaartijd welke het tusschen Amsterdam en den Boven Rijn verschaffen zou
(1,5 à 2 uur verschil met dat van Wijk bij Duurstede), doch dat wij bij het
plan-Limburg ten achter gesteld hebben, omdat dit ons verbetering in den kortst
mogelijken tijd verschaft. Immers door het stuk Utrecht-Wijk bij Duurstede aan te
leggen wordt de Rijnvaart binnen eenige jaren bezuiden Utrecht van de binnenvaart
gescheiden en vervalt voor de laatste de opstopping en vertraging van de sluis te
Vreeswijk. Ik drong er zeer op aan, dat hier ‘le mieux est l'ennemi du bien’ vermeden
worde, immers, ik vrees vertraging van de verbetering in den toestand, indien de
keus op de Geldersche vallei valt, dat aan de indijking van de Zuiderzee vastgekoppeld
moet worden en althans niet de spoedigst mogelijke verlichting geeft. Overigens kan
ik niet ontkennen dat die verbinding iets beter dan de andere is (mits op het
Zuiderzeetraject niet aan de bewogenheid van het water blootgesteld) en aan een
streek ten goede komt, welke thans nog geen goede kanaalverbinding bezit. De
Minister toonde zich een voorstander van het Belgische tractaat, waaromtrent ik mij
niet in discussie begaf, om een mogelijk quid pro quo te vermijden. Over drie
maanden, meent hij, zal de studie afgeloopen zijn en zal hij mij waarschuwen.
Wat het Belgische verdrag betreft: het landelijk comité tot wijziging heeft Jan
Luden tot voorzitter verkregen, terwijl het Amsterdamsche comité door Kees Guépin
gepresideerd zal worden. Ik heb zeer op het beleggen van een openbare vergadering
aangedrongen, met b.v. Prof. Colenbrander als spreker, omdat het hoog tijd is, dat
Karnebeek kennis neemt van den omvang van het verzet en niet langer gelooft, dat
het zich tot een Rotterdamsch relletje beperkt. Wellicht kan het dan aan de Engelsche
interventie opgehangen worden.2

1
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Nog in de memorie van toelichting op de staatsbegroting 1926 betoonde de minister zich
voorstander van een kanaal over Utrecht naar Wijk bij Duurstede, zonder echter gelden op
de begroting op te voeren. De kabinetscrisis van het voorjaar 1926 zou tot uitstel van de
beslissing ter zake leiden. Vgl. Greup, Rijnverbinding, p. 131-133.
Vgl. hier p. 627.
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Onderhoud met den minister van Binnenlandsche Zaken
op 27 October 1925.
De minister1 acht het bezwaarlijk de zakelijke bedrijfsbelasting af te schaffen, omdat
zij een van de weinige belastingen is waarmee de Gemeentelijke heffingsmogelijkheid
verruimd is, terwijl hij de er tegen aangevoerde bezwaren meer van psychischen dan
van zakelijken aard gelooft te zijn. Evenwel zal hij de zaak nog eens bekijken,
weshalve ik hem een exemplaar van ons adres aan de Tweede Kamer achterliet. De
minister was wel van meening, dat het wetsontwerp op het punt der forensenbelasting
wijziging behoefde, die de gemeente Amsterdam zou bevredigen, al moeten enkele
van de tegenwoordig bestaande anomalieën afgeschaft worden.

Onderhoud met den minister van Buitenlandsche Zaken
op 27 October 1925.
Ik verklaarde mijn bezoek met mijn wensch den minister2 mede te deelen, dat het
verzet tegen het Belgisch tractaat in handelskringen ook te Amsterdam algemeener
is, dan hij wellicht veronderstelde. De minister zeide zich inderdaad rekenschap te
geven van de uitgebreide oppositie die er tegen bestond, maar geloofde dat de memorie
van antwoord, die nog voorloopig op zich zal laten wachten (daar hij vooraf nog
punten met Engeland en Frankrijk heeft te regelen), deels opheldering, deels
bevrediging zal brengen. Met name is bereikt, dat België in een beperking van de
verantwoordelijkheid van Nederland voor het onderhoud van de Schelde toestemt,
welke beperking in een jaarlijksch maximum aantal kubieke meters te verbaggeren
grond zal bestaan (kosten voor Nederland geschat op ƒ 150.000, -).
Voor het Antwerpen-Moerdijkkanaal, waarvan hij oorspronkelijk, volgens zijn
zeggen, een tegenstander is geweest, doch dat Waterstaat dadelijk goedgekeurd zou
hebben, had hij een nieuw argument, namelijk dat, volgens Waterstaat, de vaargeul
in het Hellegat, d.w.z. ten noorden van het kanaal door Zuid-Beveland, steeds
moeilijker
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te onderhouden wordt en het zich laat aanzien, dat de Oosterschelde daar
onvermijdelijk mettertijd zal dichtslibben. Het ontworpen kanaal Moerdijk-Antwerpen
is dus ook een Nederlandsch belang. Ik wees erop dat het dan geen zin heeft, dat wij
ons tegelijkertijd verplichten de kanalen door Zuid-Beveland en Walcheren op wensch
van de Belgen te verbreden, waarop de minister antwoordde dat hij o.a. met het oog
daarop had vastgelegd, dat wij een zeker aandeel in de kosten van de nieuwe kanalen
zouden dragen. De Nederlandsche Regeering zou, wanneer het tot den aanleg van
de kanalen Antwerpen-Ruhrort en/of Antwerpen-Moerdijk komt, gemakkelijk kunnen
bedingen, dat wij van eenige verplichting ten opzichte van de Zeeuwsche kanalen
ontheven worden.
In het geheele betoog van den minister kwam duidelijk naar voren, dat het
departement van Waterstaat onder zijn tegenwoordigen chef hem zeer sterk steunt.
O.a. meende de minister dat, in plaats van onzen waterstaat in Zeeland in gevaar te
brengen, er door de nieuwe regeling belangrijke bodemwinsten (Oosterschelde?)
zouden te verkrijgen zijn.
De technische kant van het tractaat is geheel door deskundigen bekeken, die alle
besprekingen hebben bijgewoond. De minister noemt inzonderheid de ingenieurs H.
van Oordt (Zeeland) en F. Baucke (Limburg) en de heeren Schönfeld. Indien de heer
Van Oordt zegt dat hij aan het ontwerp geen voornaam aandeel heeft gehad, is dit
onwaar. Wat de Limburgsche kanalen betreft, heeft hij zelf oorspronkelijk aan
Waterstaat gevraagd of wij België niet met het Julianakanaal en een verbinding van
dit kanaal met het verbreede Kempensche kanaal zouden kunnen tevreden stellen.
Waterstaat heeft er echter de voorkeur aan gegeven, de Belgen in hun verlangen naar
een verbreeding van de Zuid-Willemsvaart van Maastricht naar het Noorden te
steunen. De minister meende ten slotte, dat men Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen
als één groep havens moest beschouwen, die ongeveer hetzelfde achterland bestrijken,
en dat men door Antwerpen tevreden te stellen, hetgeen in de tegenwoordige politiek
van Nederland past, slechts de verplichting op zich laadt de eischen van de
Nederlandsche havens in alle opzichten te vervullen.

1 November 1925.
Het is duidelijk, dat althans Colijn en Bongaerts achter Karnebeek staan, misschien
het geheele kabinet, zeker de Roomsche leden er van. Van alle drie hoorde ik een
betoog, dat men Amsterdam, Rot-
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terdam en Antwerpen als de poorten van één groot gebied te beschouwen heeft en
dat men ze dientengevolge op gelijke basis tegenover dat gebied moet stellen,
Nederland althans niet in den weg moet staan bij de wegneming van nadeelen
waaronder Antwerpen thans, in vergelijking tot Amsterdam en Rotterdam, gebukt
gaat. De onrechtvaardigheid van 1648 moet opgeheven worden, zeide Bongaerts. In
een gesprek met het hoofdbestuur der Maatschappij voor Handel en Nijverheid moet
hij toen zelfs van de roofstaat Amsterdam gesproken hebben. Tegenover mij liet hij
zich schamper uit over de Rotterdamsche voorstellingen ten aanzien van de
mogelijkheid het Rijnverkeer via Amsterdam op te werken. In genoemd gesprek,
waarbij Karnebeek namens de Regeering het woord voerde en Goudriaan namens
de Maatschappij, en dat 3½ uur duurde, meent Goudriaan eenige concessies bedongen
te hebben. Daarentegen vernam ik van Guépin, die een der andere leden van het
Hoofdbestuur gesproken heeft, dat men unaniem onder den indruk is, dat Karnebeek
de geheele critiek van Goudriaan weerlegd heeft. Hij is een meesterlijk en niet zeer
scrupuleus debater en zal zonder twijfel ook de Tweede Kamer winnen, indien de
publieke critiek niet overtuigd wordt.
Ik heb besprekingen met Guépin, die voorzitter van het Amsterdamsche comité
is, Luden, voorzitter van het landelijk comité, en W. Suermondt gehad. Er schijnt
kans bestaan te hebben, dat het landelijk comité de meer extreme richting van
Rotterdam (Van Beuningen) zou volgen, in welk geval de Amsterdammers zich
zouden afscheiden; maar eergisteren zei Guépin mij, dat hij wel dacht, dat men zich
meer in bezadigden geest zou samenvinden. Colenbrander zou een veel te heftige
brochure van den ingenieur Mussert1, secretaris van het landelijk comité, getemperd
en voor Guépin aannemelijk gemaakt hebben. Gisteren heeft de beslissende
vergadering te Utrecht plaats gehad, waarvan ik den uitslag nog niet ken. Aan Luden
en Guépin gaf ik mijn inzicht op papier van de zaak.2

1
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Mussert publiceerde Richtlijnen Ned.-Belg. overeenkomst. Het is niet duidelijk of dit de
bedoelde brochure is, of dat er nog een andere heeft bestaan.
Vgl. Heldrings verhandeling over het Ned.-Belgisch Tractaat, 30 oktober 1925, in
Collectie-Heldring. Hier als bijlage.
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3 November 1925.
Der Kinderen is onverwacht overleden. Zwakte na een operatie, schijnt het. Met hem
gaat een der fijnst besnaarde kunstenaars heen die wij hebben, midden in zijn werk,
want zijn groote opdracht voor de Handel-Maatschappij laat hij onvoltooid. Tien
jaar lang heb ik aan de Academie met hem samengewerkt, daarvan vijf jaar als
voorzitter. Hij was allesbehalve een administrateur en organisator, en de
Academie-taak, ofschoon door hem bemind, drukte hem zwaar. Hij en zijn lieve,
zeer begaafde vrouw kwamen nog al eens bij ons. Hij genoot dan van het sublieme
pianospel van Marie. Ik zal hem zeer missen. Ik heb zoo weinig vrienden onder
kunstenaars en kunstminnenden en heb ze toch zoo noodig voor afleiding van mijn
geest. Ook Jan Veth, dien ik gehoopt had na zijn vestiging hier veel te zien, is niet
meer. Als eenige mogelijke opvolger zie ik Roland Holst, helaas wel wat politiek
aangelegd.

4 November 1925.
Het comité i.z. het Belgisch verdrag neemt een gematigde houding aan. Het publiceert
een brochure, waarvan de uitmuntende inleiding door Colenbrander, de rest, helaas
in koffiehuistaal, door Mussert geschreven.1 Ik heb Crone, die mij het ontwerp ter
lezing gaf, sterk geraden er voor te zorgen, dat stijl en toon aanmerkelijk verbeterd
worden. Wat zijn conclusies betreft, ga ik verder dan het comité. Ik zou desnoods
ook het kanaal Antwerpen-Moerdijk inwilligen, mits wij een Schelde-regime krijgen
en behouden waaronder onze verantwoordelijkheid en onze verplichtingen begrensd
zijn en wij heer en meester over de dijken van Zeeland blijven, en mits onbillijkheden
en bevoorrechtingen van Antwerpen uit het verdrag verwijderd worden. Ook moeten
de maximum afmetingen der kanalen duidelijk bepaald zijn. Thans luidt het: zoo
breed en diep, dat drie sleepen der grootste Rijnschepen elkaar kunnen passeeren.
Het is een belachelijk overdreven eisch, maar bovendien weet men niet, welk soort
Rijnschip België zou kunnen gaan bouwen om een nog ruimer kanaal te krijgen.
Onder onbillijkheden versta ik o.m. de bepaling aangaande het loodsgeld, volgens
welke dat naar Rotterdam niet lager dan naar Antwerpen mag zijn; de verdeeling der
beloodsing, volgens
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Beginselverklaring van het Nationaal Comité van Actie tot wijziging van het Verdrag met
België (31 oktober 1925).
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welke België die van de Wielingen krijgt; en die volgens welke wij verplicht zouden
zijn, de kanalen door Zuid-Beveland en Walcheren te verruimen, ook nadat
Moerdijk-Antwerpen tot stand gekomen zal zijn. Een bevoorrechting is dat, nadat
wij zooveel bijdragen willen en gelijkheid van Belgische en Nederlandsche schepen
op onze kanalen beloven, geen enkele bepaling België verhindert met het kosteloos
sleepen van Dordt naar Antwerpen en omgekeerd door te gaan. Ook het politioneel
toezicht op de Schelde mogen wij ons niet laten ontnemen. Indien het tractaat op al
deze punten niet bevredigend gewijzigd wordt, dan moet het verworpen worden. En
zoodanige wijziging wordt niet aangebracht, daarvoor is Karnebeek te ver gegaan
en wordt hij door Bongaerts en wellicht anderen in het kabinet te sterk gesteund. Het
is te hopen dat Engeland, dat Antwerpen niet tot oorlogshaven verheven wil zien,
zich zal blijven verzetten en aldus de beslissing over het tractaat zal helpen vermijden.

10 November 1925.
Ik had gisteren een aangenaam onderhoud met den burgemeester1, die weer, naar ik
van verschillende zijden had hooren zeggen, op zijn teentjes getrapt was, ditmaal
omdat de Kamer van Koophandel tot den tocht op het Merwedekanaal2 het initiatief
genomen had, hetgeen, volgens hem, op den weg van B. en W. gelegen had. Dan
hadden ze het maar eerder moeten doen. Er was met het oog op de besprekingen in
de afdeelingen der Tweede Kamer urgentie. Intusschen bleek mij niets van die
gepiqueerdheid, die wel bestaan zal hebben, want de man zwelgt in zijn waardigheid
en neemt telkens aanstoot aan het een of ander dat zijn voorgangers natuurlijk
geschenen zou hebben. Ik zie hem weinig; in het begin van zijn ambt heeft hij mij
afgewezen - of liever laten blijken, dat hij geen buitengewonen prijs op samenwerking
stelde. Menschen als Vattier Kraane hebben zijn oor.
Aan Röell3 heb ik onlangs duidelijk gemaakt, dat de decoraties,
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W. de Vlugt. Vgl. het verslag van dit onderhoud, 10 november 1925, in Collectie-Heldring.
Op 9 oktober 1925 had de Kamer van Koophandel voor een aantal bij de zaak betrokken
genodigden een boottocht van Amsterdam naar Vreeswijk georganiseerd, ten einde in ruimere
kring juiste inzichten te vestigen omtrent de toestand op het Merwedekanaal en de noodzaak
tot verbetering. Vgl. Greup, Rijnverbinding, p. 132.
De commissaris der Koningin in Noord-Holland.
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zooals door Arbeid, deels op voorstel van dezen burgemeester, aan personen in het
bedrijfsleven toegekend, kant noch wal raken. Verleden jaar was het héél dwaas; dit
jaar werd als eenigen vertegenwoordiger van den handel te Amsterdam mijn overigens
sympathieken neef Willem van Marle1 met een leeuw2 gelukkig gemaakt, wiens
verdiensten in het algemeen belang werkelijk onbeteekenend zijn, maar die des
burgemeesters broeder in antirevolutionaire opvattingen is. Te Rotterdam kreeg
Wijnand Mees3 dezelfde onderscheiding - in zijn geval 10 jaar te laat.
Verleden jaar heb ik Aalberse4 een brief over de dolzinnige benoemingen
geschreven en hem er naderhand over gesproken, maar zonder eenig effect. Het bleek
mij, dat hij op den Commissaris der Koningin, den Burgemeester en den
Hoofdcommissaris van de Politie afging, waarvan alleen de eerste eenigermate de
kaart van het land - wat de handel betreft - kent. Ik hecht aan het instituut van
ridderorden weinig waarde, maar men hoeft het toch niet zoo omlaag te halen als
tegenwoordig geschiedt, en men vindt dat ik als voorzitter der Kamer van Koophandel
daartegen moest waken. Ik kan er weinig aan doen, maar Röell beloofde, mij althans
te zullen raadplegen.

12 November 1925.
De Tweede Kamer heeft gisteren de Roomsche ministers tot aftreden gedwongen.5
Indien men een einde aan de te groote macht van Rome in ons niet-Roomsch land
kon maken, zou dat een verlichting zijn, te meer daar die macht ons op economisch
gebied in een verkeerden hoek drijft, naar de bescherming. Ook de kwestie waarom
het gaat, het gezantschap bij den Paus, heeft mijn sympathie, in dien zin dat ik met
de handhaving daarvan geen diplomatiek belang gemoeid acht, zooals Karnebeek
beweert: het is uitsluitend een tol, door de coalitie hier ten lande aan de Roomsche
partij betaald. Maar of het, alles tezamen genomen, verstandig is het Ministerie op
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H.W. van Marle.
Ridder in de orde van de Ned. leeuw.
Mr. W.A. Mees.
In zijn kwaliteit van minister van arbeid, handel en nijverheid.
In de zg. ‘Nacht van Kersten’; een amendement-Kersten tot afschaffing van het gezantschap
bij de paus werd met 52-42 aangenomen en dwong het kabinet tot heengaan, nadat vier
katholieke ministers hadden meegedeeld hun ontslag te verzoeken. Vgl. Oud, Jongste verleden,
dl. III, p. 62 vlg.
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dit punt in verlegenheid te brengen, betwijfel ik. In de eerste plaats acht ik de flinke
hand van Colijn op het oogenblik een groot actief voor een goede politiek in het
algemeen, al vertrouw ik hem niet hard op het gebied van protectie: hij is voor rede
en vooral voor opportuniteitsoverwegingen vatbaar en zal daarom wellicht zijn eigen
neigingen naar retorsie inbinden, als hij ziet dat de tegenstand groot is. (Of die groot
zal zijn, kan ik niet voorspellen - Roomsch is er als één man voor, vele anderen
gevoelen er zich als simpeldenkenden ook toe aangetrokken.) Ook Karnebeek zie ik
ongaarne gaan, hij is een goed leider van buitenlandsche politiek en een tegenstander
van protectie en retorsie; alleen is hij met het Belgische tractaat belast en zal daarop
moeten vallen, indien het niet gelukt het op zij te schuiven, doch daarop alleen, voor
zoover ik thans kan zien.

20 November 1925.
Hoe meer ik erover denk, begrijp ik dat, indien de crisis nu niet uitgebroken was, zij
zich te avond of te morgen geopenbaard zou hebben. Zij was latent: de coalitie had
geen gemeenschappelijke basis meer. De Roomschen hebben haar thans gewild. De
Christelijk-Historischen konden zich niet aan hun dictatuur onderwerpen en de
Vrijheidsbond, die ook tegen de motie stemde, kon bezwaarlijk de kastanjes uit het
vuur voor Nolens halen en het voos in elkaar zittende kabinet tegen een aanslag van
zijn eigen hulptroepen beschermen: met de zekerheid dat het daarna toch slechts een
kort leven zou hebben. Niet duidelijk is het evenwel, hoe Colijn dat ministerie onlangs
heeft kunnen formeeren, zonder op dit punt - en wellicht andere geschilpunten, welke
later aan den dag gekomen zouden zijn - zekerheid van overeenstemming in eigen
boezem verkregen te hebben. Intusschen is er nog geen oplossing gevonden en doet
er zich nog geen voor.

21 November 1925.
Weiner van de Union Bank is hier eenige dagen geweest en heeft met de
Nederlandsch-Indische Handelsbank over de overneming door haar van de
Rotterdamsche Bank van de aandeelen der Hollandsche Bank voor de Middellandsche
Zee gesproken. De Rotterdamsche Bank schijnt ze kwijt te willen zijn om zich meer
liquide te maken. De Indische Bank verlangde veranderingen in het syndicaatsverdrag,
dat de Rotterdamsche Bank en Unionbank betreffende

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

639
de aandeelen Bank van de Middellandsche Zee bond, welke ik ook voor deze zelve
nog al bezwarend acht, waarop Weiner zich zeer inschikkelijk getoond heeft, zoodat
men verwachtte dat de beide partijen tot elkaar zouden komen. Weiner bezocht mij
na zijn bespreking met de Indische Bank en vreesde alleen moeilijkheden met P. van
Tienhoven, wiens aftreden als president de Indische Bank eischt. Hij had op
aanduidingen in die richting met dreigementen geantwoord. Voor Weiners gesprek
met mij had Chris van Eeghen mij echter getelefoneerd, dat de Indische Bank de
uittreding van P. van Tienhoven verlangde, maar toen ik Weiner zei, dat ik den indruk
had, dat de Indische Bank verder ging dan het aftreden als voorzitter te verlangen,
zei Weiner positief van niet. Ik moet zeggen, dat ik onder den indruk verkeerde, dat
de Indische Bank op dit punt niet insisteeren zou en dat de categorische mededeeling
van Chris van Eeghen mij verraste. Mijn notities raadplegend vind ik echter niets
wat de gewettigdheid van mijn indruk bevestigt. Wel herinner ik mij bij de Indische
Bank op matiging aangedrongen te hebben. Eergisterenavond kwam Chris van Eeghen
bij mij en zeide mij, dat de onderhandelingen op de weigering van Weiner en Steiner,
Piet van Tienhoven geheel te laten vallen, afgesprongen waren. Hij ontkende ten
sterkste, dat hij en zijn collega's den indruk verwekt hadden nog over een eventueel
aanblijven van Piet van Tienhoven te zullen denken. Wel hadden ze de kwestie met
eenige hunner commissarissen behandeld, doch dezen stelden het ontslag van Piet
van Tienhoven als conditio sine qua non voor. Ik schelde gisterenmorgen Steiner op
(Weiner is voor eenigen tijd naar Londen) en bemerkte, dat hij en Weiner leelijk met
het geval zaten. Ten rechte of ten onrechte van de Indische Bank begrepen hebbende
dat zij niet op het uittreden van Piet van Tienhoven zouden staan, doch slechts op
zijn aftreding als president, hadden zij (Weiner en Steiner) hem met moeite zoo ver
gekregen, dat hij hierin toestemde. Hem nu te zeggen, dat de Indische Bank den
uitersten stap van hem verlangde, was buitengewoon lastig en pijnlijk. Steiner
ontkende echter, dat hun laatste antwoord aan de Bank zoo endgültig geluid had, dat
de onderhandelingen als afgesprongen beschouwd moesten worden. Ik hoop dan
ook, dat zij na terugkomst van Weiner uit Londen weer opgevat zullen worden. Ik
zal genoodzaakt zijn in dit moeilijke geval partij te kiezen, en daar de belangen van
de Bank meer met het optreden van de Indische Bank als groot aandeelhouder dan
met het aanblijven van Van Tienhoven gebaat zal zijn, zal ik den eisch van
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de Indische Bank moeten steunen, hoewel ik liever gezien had, dat men hem als
gewoon commissaris geduld zou hebben. Dat Westerman moet weggaan, wordt door
allen, behalve door hemzelf en Van Tienhoven, toegegeven. Beider reputatie is niet
gunstig, maar Van Tienhoven heeft althans bij de Bank voor de Middellandsche Zee
de verdienste gehad den stoot tot haar oprichting gegeven en Steiner ontdekt te
hebben, terwijl hij haar alleen door zijn onoordeelkundige verklaring bij zijn uittreden
uit de Rotterdamsche Bank geschaad heeft. Aan Westerman heeft de Bank niets te
danken.1 Hoewel ik uit menschelijkheidsoverwegingen voor Van Tienhoven gepleit
heb, zie ik hem persoonlijk liever niet langer bij de Bank, want hij is niet betrouwbaar
en een man van invallende gedachten. Zijn onmiskenbare talenten worden daardoor
verduisterd. Eenige weken geleden heb ik hem in een onderhoud onder vier oogen
aan de Bank v. Zuid-Amerika gezegd dat, indien de Indische Bank zijn aftreden als
president eischte, ik daarmede accoord zou moeten gaan, niet alleen omdat ik het
een zeer natuurlijke zaak vind, dat na de vervanging door de Indische Bank van de
Rotterdamsche Bank de formatie van den Raad van Bestuur de verandering
weerspiegelt, maar ook omdat ik zijn presidium niet in het belang van de Bank voor
de Middellandsche Zee acht.
Onder al deze bedrijven heeft Steiner, onlangs te Weenen zijnde, Zimmerman
gepolst over zijn toetreding als commissaris (de Raad van Bestuur moet in een Raad
van Commissarissen en een directie veranderd worden). Ik heb Zimmerman direct
geschreven, dat hij naar mijn meening eerst uitgenoodigd kon worden, wanneer de
interne moeilijkheden bij de Bank opgelost zouden zijn. Zimmerman antwoordde in
bijvallenden zin en heeft aan Piet van Tienhoven vrij cavalièrement geschreven, dat
de zaak met de Indische Bank ook ten koste van offers tot stand moest komen.
De uitkomsten van het bedrijf zijn over 1925 weer uitmuntend.

24 November 1925.
Gisteren ging ik ter begrafenis van den ouden G.M. Boissevain2, dien ik voor 20-25
jaar veel zag. Ik zal hem mij als een vriendelijk, hoffelijk en zeer belezen man
herinneren, een der economische
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theoretici van die dagen. Mijn vader kende hem zeer goed en had in en buiten de
Kasvereeniging veel aanraking met hem. Bij de ter aardebestelling hield Vissering
de voornaamste, zeer lange en onbeteekenende rede, die eenigermate moest dienen
om den flater van het Handelsblad goed te maken, dat een minder gelukkige episode
in Boissevains leven - meer dan 50 jaar geleden - Visserings eigen woorden
aanhalende, in het artikel aan zijn nagedachtenis gewijd naar voren had gebracht.1

1 December 1925.
Weiner is, uit Londen en Parijs terugkomende, Vrijdag hier geweest en heeft mij
tezamen met Steiner bezocht. Zij blijven op het standpunt staan, dat zij van Van
Tienhoven niet verlangen kunnen, dat hij geheel uittreedt. Zij beschouwen dus - of
doen althans alsof - de onderhandelingen met de Nederlandsch-Indische Handelsbank
als afgesprongen. Ik heb den indruk, dat Weiner de aandeelen, aan de Rotterdamsche
Bank behoorende, thans in het buitenland tracht te plaatsen, doch mij heeft hij daarvan
geen woord gezegd. Ik waarschuwde hem echter, dat ik nog steeds demissionair ben.
Den volgenden dag kwam Arie van Hengel, gedelegeerd commissaris bij de
Rotterdamsche Bank, bij mij en zeide mij, dat de Rotterdamsche Bank haar aandeelen
wel wilde verkoopen, vond het verkeerd dat Van Tienhoven en Westerman in de
Hollandsche Bank voor de Middellandsche Zee gebleven waren, en had ook van de
onderhandelingen met de Nederlandsch-Indische Handelsbank gehoord. Hij vroeg
mij wat mijn standpunt was. Ik deelde hem mede, dat ik na de débacle van de
Rotterdamsche Bank aanstonds gezegd had, dat de aandeelen, aan deze bank
behoorende, in andere Nederlandsche handen moesten overgaan en de Raad van
Bestuur dientengevolge gewijzigd diende te worden; zoo ook dat er een directie
moest komen
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Vgl. het In memoriam G.M. Boissevain, in het Alg. Handelsblad van 20 november 1925. De
bedoelde woorden van Vissering in het Alg. Handelsblad van 14 juli 1917. Boissevain was
indertijd één der eersten, die Amerikaanse waarden op onze beurs introduceerden. Een aantal
bleek tegen de crisis van 1873 bestand; een tweetal bracht grote teleurstelling. Boissevain,
die inmiddels zijn zaak had overgedaan aan de Banque de Paris et des Pays-Bas, werd
verweten ‘eruit te zijn gelopen’. In feite trok hij zich het gebeurde zeer aan en trachtte hij
voor die ongelukkige emissies een bevredigende regeling te treffen.
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met een Raad van Commissarissen, omdat ik niet langer de verantwoordelijkheid
van lid van een Raad van Bestuur die feitelijk directie is, wilde dragen. Ik zeide hem
ten slotte, dat ik de zaak met medeweten der andere leden van den Raad bij de Indische
Bank gebracht en daar voor het aanhouden van Van Tienhoven gepleit had, naar het
schijnt zonder succes. Van Hengel zei mij, dat Weiner de aandeelen der Rotterdamsche
Bank in handen had en dat hij geloofde, dat hij er in het buitenland mee bezig was,
nu de onderhandelingen met de Indische Bank misgeloopen waren. Ik antwoordde
hem, dat ik er niet in zou blijven, indien de zaak niet een Nederlandsch karakter
behield, en dat ik mij voornam nog eens met de Indische Bank te gaan spreken, en
haar standpunt uit haar eigen mond te vernemen en zoo mogelijk nog een lans voor
het behoud van Van Tienhoven te breken. Van Hengel vroeg mij hem verslag van
het onderhoud te doen, wat ik weigerde, daar ik geen tusschenpersoon tusschen de
twee banken wil zijn. Daarop zei hij ze zelf te zullen gaan spreken. Hij voegde er
nog aan toe dat, zoo hij de aandeelen van de Rotterdamsche Bank niet tot een
acceptabelen prijs kon verkoopen, hij een statutaire reconstructie van de Bank voor
de Middellandsche Zee (directie en commissarissen) en vertegenwoordiging van de
Rotterdamsche Bank in den Raad van Comm. door hemzelf wenschte. Ook meende
hij dat Steiner te veel verdiende, en noemde hem leider van een ‘woekerbankje’. Van
Piet van Tienhoven zei hij, dat hij onwaarheidlievend was.

15 December 1925.
De vorige week hebben Commisserissen van de Nederlandsch-Indische Handelsbank
de overneming van de aandeelen Hollandsche Bank v.d. Middellandsche Zee
goedgekeurd op voorwaarde, dat èn Van Tienhoven èn Westerman er uit gaan. De
onderhandeligen worden nu direct tusschen haar en de Rotterdamsche gevoerd,
waartoe de Union Bank echter moet medewerken.1
Heden moeten commissarissen der Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij omtrent de bestelling van een nieuwe mailboot beslissen,
waarvoor de aanbiedingen zeer gunstig zijn, de voordeeligste zijnde die der
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij. De middelen zijn in het bijna afgeloopen
jaar zoo ruim toegevloeid, dat we niet alleen deze boot, maar nog enkele andere
zouden kunnen

1

Vgl. hier p. 638.
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bestellen en koopen1. Daar de exploitatierekening der Vereenigde voor het eerst met
een onbeduidend verlies sluit, ziet het er naar uit dat de moeilijkste tijden achter den
rug zijn. Ik heb echter ondanks Locarno weinig vertrouwen in de onmiddellijke
toekomst. De internationale atmosfeer is opgehelderd, maar inwendig ziet het er in
Duitschland, Frankrijk en Engeland slecht uit - in Duitschland credietnood, dure
voortbrenging en toch te lage loonen, in Frankrijk geleidelijke waardevermindering
van den franc, kapitaalvlucht, onwil van den individueelen Franschman om belasting
te betalen, gebrek aan inzicht van den financieelen toestand bij bijna alle
vooraanstaande menschen en dientengevolge òf geen ingrijpen door de ministers van
Financiën òf wel ingrijpen, maar stuitend op het verzet der Kamers; eindelijk in
Engeland de crisis in de kolenproductie, welke slechts door een staatssubsidie
bezworen wordt. Overal dus brandstof voor een conflagratie.
Ten onzent is het in verhouding rustig en de gegevens gunstig. Ondanks den min
gunstigen toestand rondom ons herstellen wij ons economisch en kunnen ons zelfs
weer een langgerekte politieke crisis veroorloven, waarvoor de menschen zich
heelemaal niet interesseeren, ofschoon zij wel het einde van het
Roomsch-Protestantsche verbond schijnt te beteekenen.
Met Karnebeek correspondentie over de handels- en credietovereenkomst met
Duitschland gehad, welke voor ons een zeer teleurstellend resultaat heeft opgeleverd.2
Behalve dat de Regeering haar voornaamste troef aanstonds uit handen gegeven heeft
- het staatscrediet - zijn de onderhandelaars, Nederbragt en Heringa, klaarblijkelijk
niet voor hun taak opgewassen geweest. Niemand zou dat ook verwacht hebben.
Snouck zei mij, dat zij bovendien niets geen steun van het gezantschap te Berlijn
hadden gehad, dat zich doorloopend door de Duitschers laat imponeeren. Hij zelf
was buiten de zaak gehouden en is daarover ontstemd.

1
2

Vgl. Knap, Koopvaart, p. 148. O.a. wordt voor ƒ 2.140.000, - de Simón Bolivar bij de
Rotterdamse Droogdok Mij. besteld.
Het verdrag werd in onveranderde vorm bij wet van 31 juli 1926 goedgekeurd. Staatsblad,
no. 268; de bedoelde correspondentie is niet meer aanwezig.
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[1926]
5 Februari 1926.
Ik heb deze overeenkomst (de handels- en credietovereenkomst met Duitschland) in
mijn jaarrede gecritiseerd1 en ben deswege aangevallen in de Economisch-Statistische
Berichten door Mr. Niemöller2, secretaris van de Tuinbouwbelangen, en Mr. Ries in
een particulier schrijven (Ries is adjunct-thesaurier-generaal en een der
onderhandelaars geweest). Het was niet moeilijk hen beiden te weerleggen.3 Hoe
meer ik van de zaak hoor, hoe droeviger de behandeling ervan onzerzijds blijkt te
zijn. Van Vlissingen zei mij dezer dagen, dat de Duitschers, die voor eenigen tijd
hier met een commissie - waarin o.a. hij, Patijn en Van Doorninck zaten - over de
gebruikmaking van het levensmiddelendeel van het crediet (60 millioen) kwamen
spreken, erin toegestemd hadden, dat de spoorwegtarieven op basis van de afspraak
tusschen de Duitsche en Nederlandsche spoorwegen van Juli 1924 zouden vastgesteld
worden. In de onderhandelingen is met al onze vorige eischen en verkregen
toezeggingen geen rekening gehouden en heeft men zich bij de meestbegunstiging
neergelegd, iets waarvoor steeds door mij en door de Kamers van

1

2

3

Vgl. Nieuwjaarsrede Heldring (1926); met name de gewraakte passage: ‘Men kan veilig
aannemen, dat de hooge rechten van het in 1925 in werking getreden Duitsche tarief, o.m.
voor Nederlandsche Tuinbouwartikelen - welke rechten ingevolge de onlangs met Nederland
gesloten overeenkomst belangrijk zijn verlaagd-den invoer ervan niet belangrijk
tegengehouden zouden hebben, omdat deze artikelen in Duitschland niet in voldoende mate
voortgebracht kunnen worden en daar te lande vrijwel onontbeerlijk zijn.’
Niemöller, Ned.-Duitsch handelsverdrag, p. 26, p. 27. Niemöller bestrijdt de in de
voorafgaande noot gegeven visie; de nieuwe Duitse tariefwet is t.a.v. tuinbouwprodukten
op 1 oktober 1925 in werking getreden, terwijl het Ned.-Duitse handelsverdrag op 2 december
van kracht werd; in de twee maanden dat de Ned. tuinbouwexport onder de volle Duitse
tarieven plaats vond, was de ondervinding in strijd met Heldrings zienswijze. Niemöller geeft
hiervan enige kwantitatieve voorbeelden.
Vgl. Heldring, Nederlandsch-Duitsch handelsverdrag, p. 100. H. kritiseert Niemöllers
cijfervoorbeelden, betoogt dat ‘allicht enige schadelijke uitwerking van hoge invoerrechten
op den duur (deze woorden lasch ik thans in: zij schenen mij, gegeven den aard van mijn
betoog, in mijn rede overbodig) den invoer niet belangrijk zouden tegenhouden.’ H. stelt dat
Duitsland de invoerrechten op tuinbouwartikelen met opzet hoog had gemaakt om te trachten
daarmee concessies op ander gebied van ons te bedingen. ‘De Regeering is in die val
geloopen.’
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Amsterdam en Rotterdam is gewaarschuwd.1 De heer Ries bleek in zijn brief, waarin
hij het bereikte op dit gebied prees, daarvan in het geheel niet op de hoogte te zijn.
Tegenover Mr. Wansink2 (redacteur der Ec. Stat. Berichten) heeft hij zich over de
slapheid van Nederbragt beklaagd, die toegaf, toen hij (Ries) de onderhandelingen
wilde afbreken. Van verschillende Duitsche zijden (door Von Saher, Van Vlissingen
en van het Duitsche consulaat hier) vernam ik, dat onze onderhandelaars in Berlijn
een onbeholpen indruk maakten. Door ieder wordt erkend, dat het gezantschap, als
altijd, defaitistisch is geweest en het succes belangrijk heeft belemmerd. De Duitschers
zien gaarne zoo'n gezant te Berlijn, en loven hem om het hardst, waaraan onze pers
flink meedoet. In werkelijkheid doet hij ons daar veel kwaad. Snouck erkent dit
volmondig en wilde, dat Zimmerman hem verving.
Bij dit alles is onze Raad van Bijstand niet gekend. Ik wacht nu af of Karnebeek
minister blijft, om daarover met Patijn en Van Vlissingen verder te spreken en onze
houding te bepalen. Dat Karnebeek blijft, acht ik waarschijnlijk en gisteren vertelde
mij Kortenhorst, die als Roomsch Kamerlid wat dichter bij de politieke handelingen
achter de schermen staat dan ik, dat Limburg zijn kabinet op den grondslag van het
verdrag met België vormt en ook Bongaerts minister blijft. Dat heb ik gevreesd,
sedert ik Limburg aan het werk zag. Hij wil coûte que coûte minister en formateur
worden en neemt zijn hulp waar hij kan. In dit geval moet het hem waarschijnlijk
niet moeilijk gevallen zijn, indien hij, zooals ik veronderstel, meer van het verdrag
geweten heeft dan de belanghebbenden. Kortenhorst noemde Van Schaik voor Arbeid,
daar geheel onbekend, Welter voor Koloniën en De Geer voor Financiën.
De nu drie maanden durende regeeringscrisis laat het publiek volkomen koud, een
veeg teeken voor het parlementarisme.

20 Februari 1926.
Limburg wringt en wroet nog steeds, maar zijn ministerie laat op zich wachten.
Minister Bongaerts, dien ik gisteren in een conferentie met de wethouders Wibaut
en Ter Haar over de verbinding van Amsterdam met den Bovenrijn ontmoette, maakte
niet den indruk,

1
2

Vgl. Greup, Gedenkboek K.v.K. A'dam, p. 104; heel uitvoerig: Gedenkboek K.v.K. R'dam,
p. 881 vlg.
Drs. D.J. Wansink.
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dat hij op een spoedig weggaan rekende. Evenmin de heer Welter, de Minister van
Koloniën, die mij uitgenoodigd had, hem over den gespannen toestand op Curaçao
in te lichten, waarover ik een briefje aan Colijn geschreven had, dat deze hem
doorgestuurd heeft. Het gevaar voor een uitbarsting is niet imminent, maar een vonk
kan licht een conflagratie veroorzaken en de weermacht is er nul. De Minister bleek
levendig van de noodzakelijkheid van maatregelen overtuigd te zijn. Er is een flinke
kapitein aanwezig, die een reorganisatieplan heeft ingediend, waaraan gewerkt wordt.
Het is te hopen, dat het resultaat spoedig merkbaar zal zijn en niet te laat komt. Ik
had het met dezen minister en eveneens met Rolling Couquerque over de
wenschelijkheid Suriname en Curaçao door Indische ambtenaars te laten regeeren,
zonder dat daarmede hun promotie onderbroken wordt. Beiden gevoelen daarvoor,
de laatste zelfs zeer sterk. Hij streeft naar krachtige bezuiniging, waarin de gouverneur
van Suriname, Van Heemstra, weinig hulp verleent. Deze werkt op populariteit,
volgens hem. Hij werd, evenals Brantjes op Curaçao, door den ministerraad zonder
raadpleging van de betrokken hoofdambtenaren, aangesteld. Ik heb den Minister
tegen dien man gewaarschuwd. Met zijn minister is hij ook al niet erg ingenomen,
daar deze niet met hem direct, doch met den secretaris-generaal spreekt,
ambtenaarsachtig dus.
Onlangs at ik huiselijk bij Van Aalst (voor het eerst sedert 20 jaar, tot nu toe waren
het alleen officieele diners). Hij had eenige kostelijke verhalen te vertellen, o.a. dat
onze ambitieuze burgervader1 hem langs een omweg eens liet merken, dat hij en zijn
vrouw gaarne in de beau monde gevraagd zouden worden. Van Aalst zou toen aan
een ander, waarvan hij wist dat hij het aan De Vlugt zou overbrengen, eenigen tijd
later zijn verwondering erover uitgedrukt hebben, dat het burgemeesterlijk echtpaar
niet in de eerste kringen gezien werd en of het niet een uitnoodiging zou aanvaarden.
Het zaad viel in goede aarde en een fijn diner werd door Van Aalst te zijner eer
aangericht. Bij een volgende gelegenheid moet De Vlugt hem, ook weer indirect
door een ambtenaar van het stadhuis, zijn verlangen hebben te kennen gegeven, zich
een burgemeesterswoning op de Heerengracht door de burgerij aangeboden te zien
en wel liefst het oude huis van Langehuizen (No. 458), thans bezit van de
Nederlandsche Handel-Maatschappij en voor het doel weinig gcsehikt. Van Aalst

1

W. de Vlugt.
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had bijster weinig lust zich daarvoor in te spannen, maar vroeg de meening van Van
Loon1 en Van Eeghen2, die er evenmin voor gevoelden. Van Loon had gezegd: ‘Nu
ze tegenwoordig menschen van dat soort burgemeester maken, moeten die maar in
hun buurt blijven.’ Intusschen vergeet onze burgervader de zaak niet en laat nu en
dan nog eens porren. Het zou dwaas zijn voor dezen man iets dergelijks op touw te
zetten. Wel zou het aardig zijn, indien de een of andere rijke Heerengrachter zijn
huis aan de stad als burgermeesterswoning aanbood. Van Aalst zegt, dat hij er zelf
over denkt. Hij bouwt een nieuw huis op Hoevelaken en beweert de stad te zullen
verlaten, wanneer het gereed is. Zijn omgeving is er tegen.
Het mooiste van alles is, dat De Vlugt bovendien heeft laten weten, dat hem een
benoeming tot commissaris van de Koninklijke Petroleum aangenaam zou zijn.
Van Aalst had ook een verhaal van zijn vriend Mannheimer, die, te Parijs zijnde,
bezoek van Clemenceau had gehad, met het doel uit te visschen, waar het fortuin
van diens onechten, plotseling overleden zoon Dutasta, den vroegeren gezant te Bern,
was. Alleen bij Mendelsohn heeft hij 7 à 8 millioen francs te goed, maar hij wordt
geacht veel meer bezeten en uit Frankrijk geëxporteerd te hebben, zooals zooveel
Franschen doen. Al zijn papieren moet hij echter vernietigd hebben. Het is een
typeerend staaltje van de Fransche particularistische en anti-sociale opvattingen. Het
ziet er dan ook boos uit met de pogingen tot stabilisatie van den franc, op zich zelve
niet zóó heel moeilijk, gegeven de rijkdom van het land en de gunstige
betalingsbalans.

21 Februari 1926.
Sir Arthur Salter, Ter Meulen en Vissering gisteren bij mij ten eten gehad. Met den
eersten de voorbereiding der economische conferentie besproken en op het uitzenden
van een questionnaire aangedrongen.

1
2

Jhr. W.H. van Loon, de firmant van Hope & Co.
S.P. van Eeghen.
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26 Februari 1926.
Gisteren is de Raad van Bijstand1 voor het eerst sedert ettelijke jaren bijeen gekomen,
ditmaal niet door het Departement bijeen geroepen, doch om te beraadslagen wat
hem te doen staat, nu Karnebeek hem in het geheel niet meer raadpleegt en gewichtige
handelingen op economisch gebied door hem verricht worden, die de Raad afkeurt
(het Belgisch tractaat en de overeenkomst in zake crediet, invoerrechten en
spoorwegtarieven met Duitschland). De neiging was bedanken, maar Patijn, de
voorzitter, en ik, hoewel daarvoor gevoelende, achtten het verstandiger geen blijk te
geven ons van de zaak veel aan te trekken, omdat men ons op een gegeven oogenblik
toch weer zal willen raadplegen en het heel moeilijk kan doen, wanneer wij de brui
eraan gegeven zouden hebben. Ten slotte werd afgesproken, dat Patijn Snouck zou
zeggen, dat de Raad over de houding van Karnebeek zeer verstoord is, zich met zijn
politiek in beide gevallen niet kan vereenigen en zal aftreden, wanneer hij voortgaat
hem te ignoreeren. De bijeenkomst vond ten kantore van de Nederlandsche
Handel-Maatschappij plaats, alleen Kröller ontbrak. Zijn afwezigheid maakt het hem
moeilijk, een besluit tot aftreding of tot een brief aan Karnebeek te nemen, te meer
daar hij aan Patijn als zijn voorloopige meening te kennen had gegeven, dat men
niets moest doen. Kröller is onlangs tot vertegenwoordiger der Nederlandsche
Regeering in de Commissie tot Voorbereiding van de Economische Conferentie
aangewezen (wel wat vreemd in zijn positie van leider van een onderneming die in
moeilijkheden verkeert. Het schijnt echter, dat men hem te Genève gaarne wil hebben
en hij is zonder twijfel uitstekend berekend voor de taak).
De politieke situatie kwam ook ter sprake. Limburg schijnt niet op te schieten. De
1ste klas lieden die hij op zijn lijstje had staan van de rechterzijde, hebben, met
uitzondering van Karnebeek en De Geer, bedankt. Hij probeert het nu, na de Koningin
geraadpleegd te hebben, met mindere goden, doch het gezantschap bij den Paus blijft
een moeilijkheid2, omdat de antirevolutionairen en Christelijke

1

2

Begin oktober 1918 was aan het departement van buitenlandse zaken, naast een directie van
economische zaken, een raad van bijstand ingesteld, waarvan Heldring terstond lid was
geworden.
Op 26 februari 1926 was ten huize van Limburg een vergadering geweest met de
kandidaat-deelnemers aan het te vormen extra-parlementaire kabinet. Limburg stuitte op
moeilijkheden t.a.v. het nader detailleren van de gedragslijn inzake het gezantschap bij het
Vaticaan. Er zou bovenal een soort politieke Babylonische spraakverwarring zijn ontstaan,
doordat verschillende deelnemers te voren niet een duidelijke en gelijkluidende mededeling
over het ontwerp-regeringsprogramma hadden gekregen. Vgl. Van Raalte, Constituerende
vergadering.
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Historici, met uitzondering van de meer conservatieve elementen, het niet willen of,
met het oog op de kiezers, niet aandurven. Dit was de indruk van Patijn. In elk geval
komt een ministerie-Limburg met het tractaat met België, dat, naar Patijn vreest, er
door komt, althans in de Tweede Kamer. De houding der Rooms-Katholieken is nog
onzeker, al heeft de Rooms-Katholieke werkgeversvereeniging er zich tegen verklaard.
Hij achtte het van veel belang, dat de Memorie van Antwoord althans in
sectie-onderzoek komt. Anders wordt het verdrag er door gejaagd.

5 Maart 1926.
Wij hebben dan eindelijk een ministerie - van ambtenaren, met Karnebeek en een
dominee voor Arbeid, Handel en Nijverheid.1 Waarschijnlijk behoudt het het
gezantschap bij het Vaticaan, dat in theorie niet gewettigd is - want wat doet
Nederland bij den Paus? - maar zoolang Van Nispen gezant is, informatorische
waarde heeft, zeker meer dan de legatie bij het Quirinaal onder den braven Van
Roijen.2
Het was grappig, dat ik eenige uren, voordat het kabinet in de krant stond, met
Bongaerts over de Staatscommissie voor de Luchtvaart3 telefoneerde, waarin hij mij
zitting wil doen nemen, en hem toen vroeg of hij van plan was den voorzitter (Kan)
te handhaven, die de commissie rustig heeft laten slapen. Hij zei toen: ‘O, daar kan
ik wel wat aan doen.’ Denzelfden avond bleek dat Kan minister van Binnenlandsche
Zaken werd. Bongaerts heeft dit dus niet geweten òf hij is een grappenmaker, òf
allebei.
Ik ben benieuwd te zien, met welke wijzigingen Karnebeek in het verdrag met
België zal komen en of het kabinet achter hem staat.

1
2
3

Dr. J.R. Slotemaker de Bruïne.
Mr. dr. J.H. van Roijen, van 1919 tot 1927 Ned. gezant te Rome.
Bij K.B. van 26 november 1919 (no. 38) was een staatscommissie ingesteld met opdracht
de regering voor te lichten omtrent de voorzieningen, wettelijke en andere, die in de naaste
toekomst inzake de luchtvaart hier te lande in verband met het internationaal luchtverkeer
te treffen zouden zijn. Vgl. Goedhuis, Handboek luchtrecht, p. 147. De luchtvaartwet kwam
pas op 30 juli 1926 tot stand.
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7 Maart 1926.
Briand door de kortzichtige radicalen weggejaagd. Dat ziet er ernstig voor Frankrijk
uit. Het wordt een hopeloos financieel débacle. De toestand is wellicht rijp voor een
dictatuur, die tijdelijk orde schept, maar zich gewoonlijk door excessen doodt en dan
door nieuwe onlusten, zoo niet revolutie gevolgd wordt. Crisis ook in den Volkenbond.
Wat doet Karnebeek ten aanzien van de samenstelling van den Raad?1
De balans 1925 der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij sluit
bijna 4 millioen beter af dan verleden jaar. Ik geloof dat we er zijn. Helaas zijn we
tot de ontdekking gekomen, dat we in den loop der jaren voor ongeveer 8,5 ton door
R.a, administrateur van een ons behoorend cargadoorskantoor, bestolen zijn.
Dikdoenerij à la Wilmink is oorzaak van de misdadige handelingen, doch het was
niet in het oog gevallen, daar de man altijd voor gefortuneerd doorging en rustig met
zijn geld leefde, hoewel op veel te royalen voet.

11 Maart 1926.
Gisteren door de Nederlandsche Bank geraadpleegd in zake het disconteeren van
door de Duitsche banken geaccepteerde wissels, een kwestie die al lang op het tapijt
is en waaromtrent Vissering nog steeds geen eigen meening heeft. Voor mij, geen
bankier zijnde, is het moeilijk een oordeel te geven over al de gevolgen die het
discontabel maken van dergelijke accepten zou hebben. De meeningen omtrent
bankiers, voor zoover dezen een meening bezitten - en dat zijn er niet velen - zijn
verdeeld. De tegenstanders vreezen het leegzuigen van de Nederlandsche
kapitaalmarkt en het op de markt brengen van dit papier in tijden van crisis, wanneer
bijv. de Duitsche Rijksbank zich van haar deviezenvoorraad wil ontdoen, op een
voor ons ongelegen tijdstip. Ook vreezen zij, zonder het uit te spreken, dat de Duitsche
banken hun een ongewenscht sterke concurrentie zullen aandoen. De voorstanders
zien in het vermeerderen van het discon-

1

Naar aanleiding van het voornemen Duitsland een permanente zetel in de Volkenbondsraad
te geven eisten Spanje, Brazilië en Polen eenzelfde voorrecht. Daarover werd men het niet
eens. Een half jaar later kwam een compromis tot stand, waarbij Duitsland zijn permanente
zetel verkreeg en het aantal gekozen leden van zes tot negen steeg.
a Naam door bewerker verkort.
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topapier een wenschelijke versterking van het guldensdevies, beleggingsmogelijkheid,
versterking van de goederenmarkt. Ik ben geneigd het zoo te zien, doch raadde
Vissering aan in elk geval de bedragen waartoe van elke bank gedisconteerd zal
worden, te rantsoeneeren en tot rembourszaken te beperken. Op het laatste punt zal
de Nederlandsche Bank waarschijnlijk misleid worden, maar dan dient de
rantsoeneering tot meerdere zekerheid.

12 Maart 1926.
Alex1 heeft onbegrijpelijkerwijs een brief van mij aan hem over het
Nederlandsch-Duitsche verdrag, waarin o.m. een geringschattend oordeel over de
Nederlandsche onderhandelaars (Nederbragt, Heringa enz.) stond, gepubliceerd2,
weliswaar mij niet noemende, maar iedereen begrijpt, dat ik de schrijver ben. Het
kan mij veel leed bezorgen en komt aan de verhouding van de Kamer tot de Regeering
niet ten goede.
Te Genève gaat het over de toekomst van den Volkenbond.3 Ik heb de grootste
sympathie met Zweden, dat alleen onder de kleine mogendheden het juiste standpunt
verdedigt.

20 Maart 1926.
Ik ben nu uit de Hollandsche Bank v.d. Middellandsche Zee getreden.4 De
onderhandelingen - of liever besprekingen, onderhandeld is er niet - tusschen de
Nederlandsch-Indische Handelsbank en de Rotterdamsche Bank zijn op niets
uitgeloopen. Eerst had Van Hengel mij gezegd, dat de prealabele conditie: Van
Tienhoven er uit, na eenig tegenstribbelen wel vervuld zou worden, doch onlangs
zei hij mij, dat hij de voorwaarde te hard vond en er niet aan dacht de aandeelen aan
de Indische Bank voor een zoo lagen prijs te verkoopen als zij blijkbaar in het hoofd
had. Waarschijnlijk heeft zijn poging, Van Tienhoven tot aftreden te dwingen, gefaald
- volgens Steiner is hij (Van Hengel) op zeer ruwe en kwetsende manier, ook
tegenover Steiner, te werk gegaan en gooide hij het nu op de prijs

1
2
3
4

Ir. A. Heldring, Heldrings broer, sinds 1922 gedel. commissaris en directeur van het Algemeen
Handelsblad.
Vgl. het Alg. Handelsbl. van 12 maart 1926 (avond), getiteld Nederland en Duitschland. De
uitzonderingstarieven en het handelsverdrag.
Vgl. hier p. 650.
Nl. als commissaris.
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der aandeelen. Hij wil het bestuur der Middellandsche Zeebank nu zelf reconstrueeren.
Alle lust erin te blijven, verviel nu voor mij. Van Tienhoven vertrouw ik niet - hij
heeft zich trouwens tegenover mij zeer onbehoorlijk gedragen, door het lanceeren
van het beruchte communiqué bij zijn uittreden uit de Rotterdamsche Bank. Steiner
heeft wel veel op hem af te geven, maar is ten slotte met hem gelieerd, en de
tegenpartij Van Hengel trekt mij niet veel meer aan. De verantwoordelijkheid acht
ik eveneens te groot. Zimmerman zal ik van mijn besluit mededeeling doen.

22 Maart 1926.
Het schandaal heeft zich te Genève afgespeeld: Duitschland is niet toegelaten, ondanks
Locarno, omdat Briand en Chamberlain aan geheime toezeggingen vastzaten. Briand
vertolkt daarbij de politiek van Frankrijk, die nog altijd op continentaal overwicht
gericht is; van Chamberlain is het domheid, die hem door de Engelsche publieke
opinie voorgehouden wordt. Intusschen is het kwaad geschied en het eenige wat
voorkomen is, is een openlijke breuk. Het gevaar is echter groot, dat tusschen nu en
September, tot wanneer de kwestie der toelating is uitgesteld, òf in Frankrijk òf in
Duitschland een reactie op de bestaande Volkenbondsneigingen komt. In den grond
der zaak komt het hierop neer, dat de kleine Noord-Europeesche landen - en ook
Engeland, maar wellicht niet de Engelsche regeerders - het juiste Volkenbondsbegrip
van associatie voorstaan, terwijl de Latijnsche en Slavische volkeren, behalve wellicht
Tsjecho-Slovakije onder Benesj, naar groepeering en eigen voordeel streven. De
stem van eerstgenoemden moet thans wel heel luid en krachtig wezen, om den
Volkenbond nog tijdig te redden.

27 Maart 1926.
De vorige week (den 19den) bezocht ik Hubrecht1, dien ik bij den kachel op een
bovenkamer vond zitten, mij niet herkende, wartaal sprak over verschillende menschen
als Vetter (zijn dokter), Delprat, De Geer en telkens bijna in tranen uitbarstte. Het
was akelig om te zien en het speet mij, dat men mij toegelaten had. Welk een droevig
einde van dit actieve leven.a

1 Dr. H.F.R. Hubrecht; begin augustus d.a.v. overleed hij. Vgl. hier p. 667.
a Vanaf ‘De vorige week ....’ door Heldring in het origineel geschrapt.
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Gisteren ging ik naar Den Haag om de nieuwe ministers van Waterstaat1 en Justitie2
te spreken. De eerste leek mij een gemoedelijk, ietwat suf man, die nog niet goed
zijn weg in het labyrinth kent. Behalve de onderwerpen, hiervoor vermeld, besprak
ik de samenstelling der luchtvaartcommissie. Hij dacht dat ik het voorzitterschap
kwam vragen, waar geen haar op mijn hoofd aan zou denken. Ik wilde slechts weten
of hij den draad van zijn voorganger opneemt, hetgeen het geval bleek te zijn. Hij is
met niemand in bespreking over het presidium. Zijnerzijds vroeg hij raad in de vraag
van het beheer der posterijen - directeur-generaal of directorium, een vraag die hij
zeide aan tal van menschen te stellen, omdat hij er eerlang een oplossing aan moet
geven, nu zijn voorganger de kwestie niet heeft kunnen oplossen. Diens plan was
den directeur-generaal (Damme) weg te sturen en het met een driehoofdig directorium
te doen - de drie die de machthebber willen zijn. Ik antwoordde hem, dat ik de post
niet inwendig kende, en mijn antwoord dus alleen principieel en in algemeenen zin
kon opgevat worden. Zoo gesteld gaf ik te kennen, dat men bij voorkeur met één
verantwoordelijken man te doen moet hebben. Kan die het niet met zijn
hoofdambtenaren bolwerken, dan moet hij òf de laatsten eruit. Mogelijk is de
tegenwoordige directeur-generaal niet geschikt en zouden de drie tegenwoordige
hoofdambtenaren wel een geschikt directorium vormen, maar men wijkt dan toch
voor pressie, en op den duur is de positie ongewenscht, want de verantwoordelijkheid
is dan moeilijk te omlijnen en samenwerking niet verzekerd. Van Royen3, een der
hoofdambtenaren, heeft mij voor eenige jaren dezelfde vraag gesteld.
De nieuwe Minister van Justitie4 is een jongeling, waarvan ik geen bepaalden
indruk medeneem. De praktijk van het vennootschapsrecht schijnt hij niet goed te
kennen.
Aan Onderwijs sprak ik Visser en Feith. Het bleek mij, dat de ministerraad Von
Saher zijn ridderschap in de Oranje-Nassau, dat ik voorgesteld had, wil onthouden
(invloed van Karnebeek). Het is een putteluttig geval, maar Von Saher heeft zulke
eminente diensten als secretaris van de Commissie voor de Parijsche tentoonstelling
be-
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Mr. H. van der Vegte.
Mr. dr. J. Donner.
Mr. J.F. van Royen.
Mr. dr. J. Donner.
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wezen, dat het hoogst onbillijk en grievend zou zijn hem niets te geven. Ik krijg wel
een lintje erbij, dat ik niet begeer en dat ik niet wil hebben, als Von Saher, overigens
geen groote sympathie van mij, zoo behandeld wordt. Westendorp krijgt den Leeuw,
waarmede hij dolgelukkig zal zijn. Ik zal Maandag, wanneer ik toch in Den Haag
moet zijn, den Minister erover spreken.

30 Maart 1926.
Met het Bureau der Kamer1 bezocht ik Slotemaker de Bruïne, Minister van Arbeid,
Handel en Nijverheid. Onzerzijds werd een waarschuwing tegen bescherming
gegeven, zijnerzijds gevraagd of naar ons oordeel de gang van zaken zich reeds
zoodanig verbeterd heeft, dat de ziekteverzekering met een last van 15 millioen per
jaar (zonder administratiekosten) op het bedrijf gelegd kan worden. Ik meende van
neen, maar wees er op, dat dat een persoonlijke meening was, daar de Kamer zich
buiten deze sociale aangelegenheden houdt. De Minister van Onderwijs, Waszink,
leek mij een verstandig man. De decoratiezaak met hem besproken. Hij beloofde die
in mijn geest aan den Ministerraad voor te leggen. Voorts drong ik op de spoedige
benoeming van Roland Holst tot directeur der Academie aan. 's Ministers voorganger,
Rutgers, was na nauwkeurig onderzoek tot het inzicht gekomen, dat geen andere
benoeming verdedigbaar is, doch hij deed de zaak niet meer af en zijn opvolger, zelf
Roomsch, wordt nu ten gunste van Huib Luns, geloofsgenoot, bewerkt, onder het
motto bezuiniging, omdat de door dezen geleide teekenschool dan in de Academie
opgenomen zou kunnen worden. Als Leider der Academie is Huib Luns echter geen
figuur en voor de Commissie van Toezicht onacceptabel. Ik vrees dat Schmidt
Degener, die de zalen van de teekenschool bij het Rijksmuseum wil trekken, mede
intrigeert. De minister leek mij wel geneigd het goede te doen, doch komt volkomen
onbeslagen op het ijs. Het is wel noodig, dat Westendorp zijnerzijds een krachtige
houding aanneemt.
Ten slotte had ik het met den Minister over het handelsonderwijs, waarover de
Kamer van Koophandel eerlang zal adresseeren.2 Hij interesseerde zich voor het
handelsavondonderwijs, dat niet in de

1
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Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam.
Vgl. Jaarverslag K.v.K. A'dam (1926), bijlage 5. In haar adres aan de minister drong de
Kamer op wettelijke regeling van het handelsonderwijs in volle omvang aan en gaf hiervoor
de leidende gedachten aan.
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eerste plaats door de Kamer van Koophandel wordt bekeken. Het gaat over het
karakter van het onderwijs voor den koopmansstand - algemeen vormend of
specialiseerend in kantoortechnische richting. Ik veroordeel de laatste.a

20 April 1926.
Eenige dagen geleden had ik met de Westendorpen Raymond Koechlin te dineeren.
Zelden heb ik een zoo algemeen ontwikkeld kunstkenner en tevens innemend man
ontmoet. Hij is niet voor niets president van het Comité des Musées in Frankrijk en
van de Socièté des Amis du Louvre.

26 April 1926.
Eergisteren was ik met Westendorp bij den oud-minister van Onderwijs, Rutgers1,
om hem zoo mogelijk er toe te bewegen, bij zijn ex-collega De Geer invloed uit te
oefenen, opdat hij zijn ambtgenoot van Onderwijs, Waszink, verhindere een noodlottig
besluit in zake de Academie te nemen. Hij benoemt nl. Roland Holst maar steeds
niet, en wij weten dat er sterk ten gunste van Huib Luns, Roomsch, evenals de
Minister, gewerkt wordt, onder het motto dat de door dezen geleide school voor
teekenonderwijzers in de Academie opgenomen moet worden. Toen ik Westendorp
aan den trein ontmoette, toonde hij mij een brief, zoo juist ontvangen, waarin Waszink
hem zijn besluit aankondigt, een commissie bestaande uit hem, Westendorp, Pit en
Ligtenberg over deze kwestie te benoemen, hetgeen nieuw uitstel beteekent. Roland
Holst is bijna niet meer te houden, en indien hij dit verneemt, trekt hij zich zeker
terug, hetgeen de Commissie van Toezicht in een door den Minister genegeerd
ultimatum als rampzalig voor de Academie kenschetste. Wij hadden den heer Rutgers,
gegeven de daad van zijn opvolger, wel met rust kunnen laten, maar daar ons bezoek
aangekondigd was, zochten wij hem op. Hij is een scherpzinnig man, die, ware hij
langer aangebleven, een goed minister van onderwijs ware geworden. Hij ried
Westendorp aan voor de benoeming te bedanken, maar overigens geen gevoeligheid
over het passeeren der Commissie van Toezicht (die niet geconsulteerd is geworden)
te toonen. Westendorp moest

a In het navolgende maakt Heldring melding van het overlijden van dr. Van der Chijs.
1 Prof. mr. V.H. Rutgers, van 4.8.1925 tot 8.3.1926 minister van O.K.W.
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gisteren naar Parijs en ik nam op mij om de zaak verder met de medeleden der
Commissie te bespreken. De Minister begrijpt inderdaad niets van de belangen
waarvoor hij staat, om er zoo mee te spelen.

1 Mei 1926.
Vanmorgen was Zimmerman bij mij, om naar mijn meening over de standing der
Hollandsche Bank v.d. Middellandsche Zee te vragen, die bij hem aandringt dat hij
zich een benoeming tot lid van den Raad van Bestuur zal laten welgevallen. Ik zeide
hem waarom ik er uit gegaan ben en kon hem niet aanraden zich beschikbaar te
stellen, ofschoon de positie van de bank, voor zoover ik haar beoordeelen kan, niet
kwaad is. Steiner is bekwaam, maar speculatief; en de atmosfeer, geschapen door
een Van Tienhoven aan de eene en Van Hengel aan de andere zijde, is zeer
onbehagelijk voor een buiten hun strijd staand lid van deze instelling, welke eronder
lijdt.
Zimmerman, die onlangs in Rumenië geweest is, zeide dat iedereen in dat land,
van de koning tot den boer toe, met uitzondering van den premier, Averescu, oorlog
met Rusland vreest, wegens Bessarabië. Averescu vreest dien oorlog minder, omdat
hij een zeer lagen dunk van de gevechtswaarde van het Sovjetleger heeft. Ik vroeg
hem of het Rumeensche leger veel beter was, waarop hij ontkennend antwoordde.
Hoe dit ook zij, ik vrees dat er in het Oosten wat broeit. Turkije wapent zich, naar
wij in onze zaken kunnen waarnemen en ik van de Bank v.d. Middellandsche Zee
telkens hoor, sedert geruimen tijd, òf om zijn slag tegen Engeland in Irak te slaan,
òf om een aanval van Mussolini en/of zijn imitator in Griekenland te kunnen afslaan.

3 Mei 1926.
Ontmoette heden Patijn1 aan de Nederlandsche Bank. Hij had Kröller nog niet over
de ontstemming van de overige leden van den Raad van Bijstand kunnen spreken en
dientengevolge ook Snouck geen mededeeling van die ontstemming gedaan. Hij
vindt overigens de kans dat de Tweede Kamer het Belgische verdrag zal verwerpen,
en Karnebeek zal weggaan, veel grooter dan eenige maanden geleden. Suermondt
had mij reeds gezegd, dat de Memorie van Antwoord gereed was en Patijn zeide mij,
dat hij haar kende, omdat Karnebeek

1

Mr. R.J.H. Patijn.
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haar reeds in den tijd dat Limburg met kabinetsformatie bezig was, aan De Geer en
aan Patijn bij Limburg thuis voorgelezen had, waaruit een avonddiscussie van drie
uur gevloeid was. Patijn, die toen aangezocht was, lid van het ministerie-Limburg
te worden, bedankte daarvoor op grond van zijn veroordeeling van het Belgische
verdrag, dat Limburg voor rekening van het ministerie wilde nemen, daar hij te veel
aan Karnebeek te danken had om hem in den steek te laten. De Geer daarentegen
heeft zich van beginne af uitdrukkelijk vrij gehouden, en ofschoon hij het tegenover
België fair vindt dat het door den eenigen man die het goed verdedigen kan, verdedigd
wordt, is het tegenwoordige ministerie er in het geheel niet mede vereenzelvigd.
Wordt het verdrag verworpen, dan gaat Karnebeek, niet het ministerie. Het grootere
optimisme van Patijn steunt op: oppositie in de Christelijk-Historische
kiesvereenigingen en bij de Roomschen; tegenstand van de Socialisten tegen het
Moerdijkkanaal. Suermondt zeide mij, dat de Limburgsche pers, die ik den laatsten
tijd niet gevolgd heb, er ook al tegen schrijft. Ik zoek naar een meer constructieve
politiek tegenover dit verdrag dan tot nu toe gevolgd is.

8 Mei 1926.
Gisteren met Van Hasselt te Keulen geweest, om de directeuren van de
Hamburg-Amerika lijn en den Nord-deutschen Lloyd, als ook Bock van de Deutsche
Levante Linie, tegenwoordig een G.m.b.H. onder de Nord-deutsche Lloyd en
gedeeltelijk ook onder de Hamburg-Amerikanische Packetfahrt Aktien Gesellschaft,
te ontmoeten. Wij sloten een vrede voor 3 jaren in de Levant, voor zover er tusschen
ons en de Duitschers in de scheepvaart vrede mogelijk is. Zij begeeren - niet
aanstonds, maar te eeniger tijd - ook in uitgaande richting hun booten een
Nederlandsche haven (Rotterdam) te laten aanloopen, wat wij als een casus belli
zouden moeten beschouwen. Als tegenzet zouden wij dan ook in Hamburg gaan
laden, wat wij thans in de Levantvaart niet doen. Dit weten zij, en een der resultaten
der bespreking was, dat wij beiderzijds onze vrijheid in het uitgaande vervoer
behouden. Daarentegen regelden wij het vervoer van de Levant naar Noord-Europa.
Wij bespraken eveneens onze gemeenschappelijke en tegenstrijdige belangen in
West-Indië, waar wij beiden door de zeer ernstige concurrentie van een nieuwe
Duitsche onderneming, de Hornlijn, geschaad worden, en in Chili, doch schoten niet
op. De Hamburg-Amerikanische Packetfahrt Aktien
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Gesellschaft was door den veel pratenden Dr. Hopf, de Norddeutsche Lloyd door
den heer Glässel vertegenwoordigd. De laatste heeft zich onlangs in het bestuur van
de Nord-deutsche Lloyd weten te dringen en is een haantje de voorste van geringe
betrouwbaarheid, weinig cultuur en vol haat tegen de Franschen.
Beide heeren waren vol bewondering voor de tactiek der Engelsche regeering
tegenover de arbeiders, n.l. hoe zij door de benoeming der commissie de publieke
opinie op haar hand had weten te krijgen, vóórdat de staking, die zij reeds in Augustus
1925 moeten hebben voorzien, uitbrak. Bij zoo'n conflict is inderdaad de ruggesteun
van de publieke opnie onmisbaar. De worsteling in Engeland is zeer ernstig, en indien
de werklieden verliezen, wat ik als waarschijnlijk beschouw, is de kwestie economisch
niet opgelost, want de Engelsche kolen zullen alleen dan met de Duitsche en
Amerikaansche kunnen concurreeren, wanneer de thans zeer achterlijke mijnen
gereorganiseerd zullen zijn. Intusschen volgen arbeiders en werkgevers in alle landen
den loop van den strijd met gespannen belangstelling, en uitbreiding op het continent
is niet onmogelijk. Onze brave burgerwacht bereidt zich dan ook in alle stilte op
eventualiteiten voor.

14 Mei 1926.
De vorige week stierf Willem van der Wyck, de jongste en laatste overlevende broeder
van een talrijk geslacht van flinke mannen. Hij was een gentleman op en top, een
allerprettigste man, in zaken niet vooruitstrevend, maar zeer accuraat. Van zijn
broeders heb ik den gouverneur-generaal, Carel1, het best gekend. Aan hem heeft
Nederland veel te danken. Geen groote intelligentie, maar een gezond verstand en
zonder de vrees voor eigen verantwoordelijkheid die vele bestuursambtenaren
kenmerkt. De overwinning - na de nederlaag - op Lombok en de krachtige
Atjeh-politiek onder Van Heutsz zijn aan zijn initiatief te danken. In mijn kinderjaren
zag ik zijn zuster, Corrie2, en haar man, Gérard Schimmelpenninck, die hier toenmaals
officier van justitie was, wel. Hij was een stiefzoon van mijn oudtante Melvil en
hoog in de wapens.

1
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Jhr. C.H.A. van der Wyck was van 1893-1899 Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië.
Jkvr. C.C. van der Wyck.
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14 Mei 1926.a
De algemeene staking in Engeland uit. So far so good. Het was niet anders te
verwachten. Hoe algemeener een staking onder een regeering die weet wat zij wil,
hoe minder kans van slagen zij heeft. Is dit verloop voor Engeland in de eerste, en
het continent in de tweede plaats gelukkig, de ernstige puzzle der oneconomisch
geëxploiteerde kolenmijnen blijft op te lossen. Of men daarin slagen zal, is een andere
vraag. Voorloopig staken dus de mijnarbeiders, die daarin niet hard gelooven, maar
door.
In Duitschland Luther en zijn kabinet omver en in Polen een dictator1, de vijfde
in zijn soort, indien men tenminste Mustapha Kemal ook als dictator wil erkennen,
wat hij terdege is. Polen heeft het er naar gemaakt; voor Duitschland is het weggaan
van Luther een ernstig ding. Links heeft niet de meerderheid en rechts evenmin, alles
hangt van het centrum af, dat geen prima man heeft.

15 Mei 1926.
Gisteren bezocht ik tezamen met Veder van de Rotterdamsche Kamer Karnebeek,
daartoe uitgenoodigd. Hij deelde ons vertrouwelijk mede, dat de kwestie der surtaxe
d'entrepôt, waardoor het vervoer over de Nederlandsche havens naar den Elzas zoo
geschaad wordt, eindelijk geregeld is, minder ten gevolge van diplomatieke stappen
onzerzijds of van verdragen op grond van het internationaal recht (art. 14 van de
Rijnvaartacte verbiedt discriminatie ten gunste van den een of anderen Rijnoeverstaat),
dan wel van den drang van Straatsburg, waar men steeds ontevredener over het
Fransche régime wordt.2 De Franschen hebben dus gelijkstelling van de Nederlandsche
havens met Antwerpen toegezegd. Of dit beteekent opheffing van het voorrecht, nu
voor Antwerpen bestaande, of toekenning van hetzelfde voorrecht aan Amsterdam
en Rotterdam, wist

a H. vermeldt tweemaal 14 mei 1926. Hier begint cahier 11.
1 Josef Pilsudski.
2 De beide Kamers van Koophandel hadden al in 1923 bij de minister van buitenlandse zaken
erop aangedrongen wijzigingen ter zake bepleiten. Zonder resultaat. Van België kreeg Van
Karnebeek in 1926 een toezegging tot medewerking, mits het Ned.-Belgisch verdrag van
1925 aanvaard werd; toen dit werd verworpen, ging ook de kans op opheffing der surtaxes
verloren. Vgl. Gedenkboek K.v.K. R'dam, p. 834, p. 835 en p. 878; Greup, Gedenkboek
K.v.K. A'dam. dl. I, p. 105, p. 106.
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Karnebeek niet te zeggen. België had zich tot het laatst toe verzet, maar heeft zich
er nu bij neergelegd en een dienovereenkomstige verklaring afgelegd, deels in de
hoop dat zij de kans op aanneming van het Belgisch-Nederlandsche verdrag zal doen
stijgen. Karnebeek voegde er uitdrukkelijk aan toe, dat hij geenerlei verband tussen
de beide zaken wenscht te leggen en dat, al wordt het verdrag verworpen, de
gelijkstelling binnen het jaar een feit zal worden.1 Veder, die onlangs te Straatsburg
geweest was2, had van den voorzitter der Kamer van Koophandel aldaar reeds gehoord,
dat de zaak ‘in orde’ was, maar wist evenmin op welke basis. Hij meende, dat wij
meer met de intrekking van de aan Antwerpen verleende concessie gebaat waren,
omdat wij daarmede de moeilijkheid der door Fransche ambtenaren in Nederlandsche
havens te constateeren herkomst der goederen zouden vermijden (te Antwerpen
geschiedt dit), doch ik was dat niet met hem eens. Uitstrekking van de concessie tot
Nederlandsche havens beteekent gelijkstelling niet alleen met Antwerpen, maar ook
met Fransche havens, dus het deelen met Antwerpen van alle lading die
natuurlijkerwijs over den Rijn komt, terwijl in het andere geval zeer veel over
Duinkerken, Hâvre en Bordeaux zal geleid worden. Deze havens hebben dan ook
bij voorbaat ernstig tegen de uitbreiding der begunstiging geprotesteerd, maar indien,
zooals ik vermoed, de Elzas zijn zin gekregen heeft, dan is het laatste toch bereikt.
Karnebeek is verlangend te weten, hoe de vage toezegging die hij ontvangen heeft,
uitgelegd moet worden, maar meende dat hij niet goed daarnaar door zijn officieele
vertegenwoordigers kan laten vragen en verzocht ons, het voor hem te ontdekken.
Ik heb dientengevolge Van Hasselt die te Weenen vertoeft, verzocht

1
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De tegenpartij(en) legde(n) dit verband wel. Vgl. voorafgaande noot.
Het is nauwelijks in te denken, dat de heer Veder ‘onlangs’ te Straatsburg (was) geweest.
De Kamers van Koophandel uit de Elzas hadden op 5 en 6 juni 1925 een groot bezoek aan
Rotterdam gebracht (Jaarverslag, p. 129), dat in oktober 1926 is beantwoord (Jaarverslag,
p. 605). In die tijd waren zulke internationale contacten nog zeer zeldzaam en deze wederzijdse
bezoeken waren dan ook echt gebeurtenissen. Door deze uitwisseling is de grondslag gelegd
voor de steeds hechter wordende vriendschap van de Rotterdamse Kamer met het Franse
Rijnland, welke later tot alle vreemde Kamers in het Rijngebied is uitgegroeid en waaraan
ook Amsterdam heeft aangehaakt. Dat Veder tussentijds nog naar Straatsburg is geweest,
lijkt onwaarschijnlijk. Hij zal zijn wetenschap wel hebben opgedaan in de gesprekken te
Rotterdam bij het bezoek van de Elzassers. Mededeling mr. W.F. Lichtenauer te Rotterdam.
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zijn terugweg over Straatsburg, waar wij een eigen kantoor hebben, te nemen en
daar, zonder opzien te verwekken, contact met de Kamer van Koophandel te bereiken.
Karnebeek zei en passant nog, dat hij van de Belgen belangrijke concessies ten
aanzien van het verdrag, waarop de Memorie van Toelichting nu eerlang zal
verschijnen, had verkregen, o.a. de verplichting het vrije sleepen tusschen Dordt en
Antwerpen en op andere wateren af te schaffen, wanneer het kanaal
Moerdijk-Antwerpen tot stand gekomen zou zijn, wellicht eerder.

19 Mei 1926.
Gisteren had ik een lang gesprek met Patijn1, die mij daartoe opzocht (we moesten
samen naar de Nederlandsche Bank voor de balansvergadering), over het verdrag.
Dat de surtaxes d'entrepôt komen te vervallen en het vrije sleepen afgeschaft zal
worden, waren nieuwe dingen voor hem, die hij als een verbetering van het tractaat
beschouwde, evenals de beperking van onze financieele verplichtingen in het
Scheldeonderhoud en de bescherming der Zeeuwsche polders (het laatste was mij
nieuw) het zijn - maar alles tezamen genomen, acht hij het verdrag ook na deze
verzachtingen, die ons de Memorie van Antwoord zal brengen, onaannemelijk, omdat
wij onze souvereiniteit op de Schelde de facto prijs geven (ons recht politioneel
toezicht te houden laten wij varen, Belgische oorlogsschepen kunnen er varen,
Nederlandsche en andere, naar verluid van den onduidelijken tekst, niet) en omdat
het Moerdijk-kanaal gehandhaafd wordt. Wij gingen na wat we konden doen om niet
alleen afbrekend te werk te gaan, maar een andere oplossing aan te geven. Patijn
kwam tot de conclusie: het Schelde-régime veroordeelen en het Moerdijkkanaal
afwijzen, maar laten doorschemeren dat dit voor een uiterst belangrijke concessie te
krijgen was. Maar welke concessie? Ik zie er geen. Tegen het Antwerpen-Roerkanaal
zagen we geen van beiden overwegend bezwaar: het zou ook internationaal eenige
bedenking medebrengen, indien we ons er tegen verzetten, omdat het verdrag van
Versailles Duitschland den aanleg van het Duitsche gedeelte ervan oplegt. Wij zouden
het odium van het niet-totstandkomen aldus op ons laden. Een punt van belang is de
Wielingen-kwestie, waarvan noch Patijn noch ik het standpunt van Karnebeek deelen.
De Marine kan de Wielingen in oorlogstijd niet verdedigen, heeft

1

Mr. R.J.H. Patijn.
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haar ook niet noodig, omdat de kleine oorlogsschepen die wij misschien te Vlissingen
zullen hebben, het Oostgat in en uit kunnen. Voor de Belgen zijn de Wielingen als
aan hun kust grenzend goud waard. Patijn beschouwt het als Karnebeeks cardinale
fout, dat hij hun daarin niet ter wille is geweest. Wij hadden dan ter zake van de
Schelde en kanalen geen last meer van hen gehad. Ik weet dat vele marinemannen,
in tegenstelling met de specialiteit Surie, aan wiens oordeel niet door allen een even
groote waarde wordt toegekend, ons aandringen op het behoud der Wielingen niet
goedkeuren. Nog al aardig in dit verband is ook een artikel in het tijdschrift van het
Aardrijkskundig Genootschap van Mei '251, waarin aangetoond wordt, dat de
Wielingen in de late middeleeuwen niet langs de Belgische kust liepen, doch meer
in het midden van de Scheldemond. Indien dit juist is, zou ons historisch argument
ook al niet heel sterk zijn. De verleiding is groot, in het adres der Kamer van
Koophandel, dat op de eerlang te verwachten Memorie van Antwoord volgen moet,
de Wielingenkwestie aan te pakken2, maar als politieke factor ligt zij wel buiten haar
terrein.
Patijn gelooft overigens thans, dat de Tweede Kamer het verdrag zal verwerpen.
De socialisten zijn tegen het kanaal Moerdijk, onder de Roomschen zijn er velen
tegen, en ook onder de Christelijk Historischen en Anti Revolutionairen begint de
stemming onder den invloed van de impopulariteit van het verdrag ongunstig te
worden. Bij de Roomschen speelt helaas de wensch Karnebeek als vrijhandelaar te
doen vallen, een voorname rol.
Wat de positie in België betreft, iedereen vindt daar het verdrag best en men schenkt
er niet veel aandacht aan, wat niet wegneemt dat de verwerping door Nederland een
fellen storm zou doen opsteken. Volgens Patijn heeft het verzet van Karnebeek tegen
België's wenschen in zake de Wielingen Vlamingen en Walen in de buitenlandsche
politiek bijeen gehouden. Op den duur loopt het echter volgens hem tusschen hen
mis en is de kans groot, dat onze stamverwanten bij ons komen aankloppen, die van
een dergelijken aanwas van Katholieken in het geheel niet gediend zijn, daargelaten
dat beide partijen het over het bezit van Brussel niet gemakkelijk eens zullen worden.

1
2

Vgl. Wiskerke, Wester-Schelde, wrijvingsvlak, p. 331.
Vgl. hier noot 1, p. 664.
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Patijn heeft nog niet de klacht van den Raad van Bijstand over Karnebeeks houding
tegenover hem overgebracht, omdat hij Kröller nog niet heeft kunnen spreken (die
ter bijeenkomst afwezig was). Veel lust in dergelijke boodschappen heeft Patijn
gewoonlijk niet.

29 Mei 1926.
Vandaag bezocht mij de heer Boekman, hoofd der socialistische fractie in den
gemeenteraad, een zeer schrander man. Zijn doel was mijn medewerking te verkrijgen
tegen de verplaatsing der Rijksverzekeringsbank van Amsterdam naar Delft, waar
rijksgebouwen, in den weeldetijd gesticht, leeg staan, terwijl de bank hier in barakken
huist.1 Ik moet hierover mijn licht verder opsteken, alvorens te ageeren. Mijnerzijds
klampte ik hem aan over het uitbreidingsplan van Amsterdam, dat bij den Raad is
ingediend en waarop o.a. de Kamer van Koophandel critiek heeft geleverd.2 Tot mijn
vreugde bemerkte ik, dat hij de zaak degelijk bestudeerd had en van meening was,
dat dit plan hoogst oppervlakkig voorbereid is en de zaak opnieuw in studie genomen
moest worden onder stedebouwkundige leiding, welke thans ontbreekt. De kans dat
B. en W. gedwongen worden tot een gedragslijn te aanvaarden waarvan zij het belang
niet inzien, wordt daardoor vermeerderd.

1

2

De kwestie had op 22 juni van dat jaar de aandacht der Kamer van Koophandel. Zij achtte
het in deze onjuist het oog te sluiten voor de psychologische invloed van de plaatselijke sfeer,
die zeer bepaald Amsterdam de meest gewenste vestigingsplaats maakte. Enige maanden
later besloot de regering de Rijksverzekeringsbank in Amsterdam te laten. Vgl. Greup,
Gedenkboek K.v.K. A'dam, p. 232, p. 233.
Adres aan de gemeenteraad van 20 april 1926, in Jaarverslag K.v.K. A'dam (1926), bijlage
2. B. en W. achtten de van verschillende zijden ingekomen opmerkingen van zo groot belang,
dat zij het plan Groot-Amsterdam aan een nadere studie wensten te onderwerpen. Vgl. Greup,
Gedenkboek K.v.K. A'dam, p. 194 vlg.
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26 Juni 1926.
Het adres der Kamer over het verdrag met België is in zee.1 Ik had eenige moeite de
Commissie ad hoc2 mee te krijgen om het zwaartepunt op de politieke zijde van het
vraagstuk te leggen. Ik vrees dat de stemming in de Tweede Kamer minder ongunstig
is dan eenigen tijd geleden. Karnebeek heeft met zijn knappe Memorie van Antwoord
menigeen omgepraat. Telegraaf en Haagsche Post, die zich steeds naar de meening
richten welke naar hun inzicht de overheerschende is, zijn vóór het verdrag geworden,
en zelfs de N.R.C. noemde het in een hoofdartikel discutabel, wat het geenszins is.
Dezer dagen aten Van Aalst en zijn vrouw bij ons, voor het eerst in hun leven,
geloof ik. Als gewoonlijk had hij veel personalia te vertellen o.a. dat de Koningin
de laatste regeeringsopdracht aan De Geer buiten Colijn om heeft verstrekt, van wien
zij genoeg had. Volgens Van Aalst werd hij haar te machtig in den lande. Colijn en
zijn ministerie waren juist overeengekomen de Koningin te verzoeken aan de lange
crisis een einde te maken, door hen te verzoeken aan te blijven, toen De Geer - ook
lid van het kabinet - met de boodschap kwam, dat zij hem opgedragen had, een nieuw
ministerie te vormen. Dit verhaal deed Van Aalst naar aanleiding van een
mededeeling, die ik onlangs te Maastricht opgevangen had, dat de Koningin daar,
slecht geadviseerd door haar hof - speciaal Van Geen - bij haar laatste bezoeken veel
menschen op de teenen getrapt had. Ik heb trouwens den indruk opgedaan, dat men
er nog steeds met één been in België staat en wij ons niet al te veel van de
aanhankelijkheid der Zuid-Limburgers voor te stellen hebben.
Van Aalst verwijt de Koningin ondankbaarheid jegens hen die haar dienden. Hij
schijnt zelf ook ‘kalt gestellt’ te zijn of geweest te zijn en zegt, dat haar woorden bij
het afscheid van het ministerie-Cort weinig verdiend waren. Aan allen, behalve
Rambonnet, die met haar het convooi naar Nederlandsche-Indië had willen zenden,

1

2

Vgl. Jaarverslag K.v.K. A'dam (1926), bijlage 7. De Kamer achtte het verdrag onvolledig
en schadelijk. Het belang van Antwerpen bij een kortere Rijnverbinding (kanaal
Antwerpen-Moerdijk) was duidelijk, niet dat van Amsterdam en Rotterdam. Het vervulde
de Kamer met zorg dat de Wielingen-kwestie opengelaten werd, dat een commissie van
beheer over de Westerschelde ingesteld zou worden waarin Nederland niet de meerderheid
zou hebben, en dat de bepaling zou vervallen volgens welke de haven van Antwerpen slechts
voor handelsdoeleinden zou worden gebezigd.
Van de Kamer van Koophandel.
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gaf zij haar ontevredenheid te kennen en memoreerde daarbij nauwelijks de
belangrijke diensten die het kabinet in de moeilijke jaren 1914/18 verricht had. Treub
moet haar toen geantwoord hebben, dat zij niet steeds het best gediend was door hen
die haar naar den mond praatten.
Van Aalst had evenals Balt, die het weer van Van Loon heeft, niet veel fraais over
het gedrag van den Prins te vertellen, die links en rechts geld tracht los te krijgen,
dat hij niet op de meest lofwaardige wijze verteert.a

Parijs, 28 Juni 1926.
Gisterenavond den trein genomen, omdat ik zeer moe was.

29 Juni 1926.
Heden Chartres bezocht, waar ik niet sedert het najaar 1907 en toen nog meer even,
geweest was. De kathedraal is verrukkelijk. Het glorieuze weer met helderen
zonneschijn maakte het glas tot een wonder. Vooral de vensters aan den gevel waren
een symphonie van blauw. St. Pierre heeft mooie emails en het museum ook. Ik zag
daar ook een Watteau, die de moeite waard was, en een mooi borduurstuk op zijde
uit de 14de eeuw. Liefelijke, ‘old country’ gezichten in de stad aan de Eure.

30 Juni 1926.
Vandaag Beauvais, de wonderlijke, stoutmoedig gehalveerde kathedraal, en St.
Etienne met zijn arbre de Jessé in glas. Veel oude gevels, een verrukkelijk plantsoentje
met fontein voor het station.

3 Juli 1926.
Terug uit Parijs. Jerome, Alex en Frederik1 hebben den kinkhoest in lichten graad.

5 Juli 1926.
Vergadering aan de Nederlansche Bank. Later Vissering gesproken, die zeide, dat
hij inofficieel door België tot advies uitgenoodigd was. De toestand daar is nog
critiek, maar er bestaat een union sacrée voor
a Vanaf ‘Van Aalst had ....’ door Heldring in het origineel geschrapt. Het hiernavolgende
fragment over het bezoek van neef Leo Heldring door ons weggelaten.
1 Heldrings drie jongste zoons.
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de stabilisatie. De pers begrijpt er niets van het probleem. In Frankrijk begrijpt men
het gevaar in zakenkringen eindelijk, maar ik geloof niet dat het cartel Briand en
Caillaux vrij spel zal laten.

13 Juli 1926.
Karnebeek is een leugenaar. Voor zoover ik het nog niet wist, weet ik het thans. Hij
heeft in de Tweede Kamer verklaard, dat het Duitsche handelsverdrag 3 maal in de
Commissie voor Handelsverdragen is geweest, waarin de Kamer van Koophandel
vertegenwoordigd is. In werkelijkheid is dat verdrag er nooit ter sprake gekomen.
Men heeft er alleen gehoord, dat Buitenlandsche Zaken van Duitschland de
meestbegunstiging, op het gebied van invoerrechten, wilde bedingen. Dat men over
spoorwegtarieven, crediet, kolen of bijzondere invoerrechten ging spreken, hoorden
wij nooit in de commissie, evenmin dat men naar Berlijn ging om te onderhandelen,
noch wie onze onderhandelaars zouden zijn.
Aan Walrave Boissevain heeft Karnebeek hetzelfde gezegd en eraan toegevoegd,
dat de Kamer van Koophandel en de Nijverheidsraad ‘geen bek opengedaan’ hadden.

21 Juli 1926.
Van verschillende zijden hoor ik den laatsten tijd, dat Karnebeek in den herfst aftreedt,
onverschillig of het Belgische verdrag wordt aangenomen of verworpen. Mij zeide
hij dat reeds verleden jaar, maar toen speculeerde hij, naar algemeen gezegd werd,
op het gouverneur-generaalschap, dat intusschen vergeven werd, wellicht met het
presidium van de Nederlandsche Handel-Maatschappij als pis-aller. Indien Van Aalst
dit werkelijk neerlegt, zal Karnebeek wel zoo weinig zelfkennis bezitten om er een
gooi naar te doen. Reeds is hij bij Van Eeghen1 geweest, om dezen toe te vertrouwen,
dat hij ‘vrij’ wordt. Van Aalst vertelde me dit. Deze zegt voortdurend weg te zullen
gaan als zijn nieuwe kasteel op Hoevelaken gereed zal zijn, maar geen opvolger te
weten. Hij zal natuurlijk een opvolger willen zien onder wiens bestuur hij een dikke
‘finger in the pie’ houdt. Of Colijn, die intusschen minister-af zijnde, weer
commissaris bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij geworden is en ook in
aanmerking komt, voor zoo'n arrangement geschikt is, betwijfel ik.

1

S.P. van Eeghen, pres.-commissaris N.H.M.
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De keuze van dezen, naar eigen oordeel voor alle moeilijke betrekkingen geschikten
man, zou echter niet de voor aandeelhouders gelukkigste oplossing zijn, evenmin
als die van Everwijn, die zich als de troonopvolger beschouwt.

3 Augustus 1926.
Hubrecht is gestorven.1 Hij heeft veel gedaan voor de haven van Amsterdam,
onverflauwd ervoor geijverd. Hij was zeer scherpzinnig en listig en had veel voor
de algemeene zaak over - getuige het vermogen dat hij aan het Koloniaal Instituut
heeft geschonken. Sedert 1899 heb ik veel met hem samengewerkt, eerst in het
Aardrijkskundig Genootschap, daarna in de Kamer van Koophandel2, maar nooit van
hem gehouden. Daarvoor was hij te intrigant. Ook had hij de gewoonte plotseling in
een zaak die men samen had opgevat, van gedragslijn te veranderen en den ander,
die zich soms veel moeite gegeven had, te laten zitten. Ik vermeed hem dan ook de
laatste jaren zoo veel mogelijk.3
Gisteren bezocht ik met Treub als voorzitter van den Ondernemingsraad voor
Suriname den Minister van Koloniën, Koningsberger, om hem het rekest van den
raad, betrekking hebbende op de maatregelen ter redding van Suriname, te
overhandigen. Het is een uitnemend stuk, door Eekhout opgesteld. De Minister zegde
zijn steun toe en zeide, ook Financiën gewonnen te hebben, dat echter op andere
hoofden in Suriname sterk wil bezuinigen, wat vooral op Onderwijs mogelijk moet
zijn. De Minister maakt den indruk van een vlot man te zijn, het tegenovergestelde
van zijn voorganger4, een naar type ambtenaar.

7 Augustus 1926.
Door Vissering uitgenoodigd bezocht ik heden met een gezelschap den afsluitdijk
tusschen het vasteland en Wieringen en het begin der werken voor den zeedijk
tusschen dat eiland en de kust van Friesland. Heel belangwekkend. Ik was nooit op
Wieringen geweest, een aardig eiland met oude Saksische en modernere Friesche
boerderijen

1
2
3
4

Dr. H.F.R. Hubrecht.
Hubrecht was van 1889-1922 lid der Amsterdamse Kamer van Koophandel, waarvan in
1921-1922 voorzitter.
Vgl. hier p. 652.
C.J.I.M. Welter.
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van het type dat men in Noord-Holland ziet, en het land verdeeld door walletjes,
evenals men het op Texel moet zien. Van de partij waren o.a. Karnebeek, Montague
Norman van de Bank van Engeland, Strong van de Federal Reserve Bank en Schacht
van de Rijksbank. Met dezen laatsten praatte ik over de Fransche en Belgische crises.
Hij vond het merkwaardig, dat in Frankrijk de man ‘der den Krieg gemacht hat’,
thans voor de taak stond, nadat alle anderen gefaald hebben, de naweeën te genezen.
Hij geloofde niet, dat Poincaré zal slagen; de franc zal den weg van de mark opgaan.
Slechts een moratorium kan volgens Schacht de franc - of wat er van over is - redden.
Volkomen onbevooroordeeld leken mij Schacht's meeningen niet. Hij geloofde echter
wel, dat Francqui met zijn geforceerde conversie van schatkistbiljetten in aandeelen
de spoorwegmaatschappij er door zal halen.
Ik reisde met Karnebeek alleen naar Amsterdam terug. Ondanks mijn scherpen
aanval op zijn houding in zake het Duitsche tractaat was het ijs dadelijk gebroken.
Hij trachtte dit nog zoo goed mogelijk te verdedigen, gooide voor de
spoorweguitkomsten de schuld op Vissering, die met zijn niet uitgevoerd dreigen
ontzaglijk veel kwaad gesticht heeft, en voor de bereikte o voor de industrie op
Heringa, waarvan hij, naar hij zeide, het ontslag zal eischen. Ik vroeg hem, waarom
hij den Raad van Bijstand niet geraadpleegd had. Het antwoord was, de andere
departementen maken bezwaar tegen dat lichaam, dat niet als representatief is te
beschouwen. Ik raadde hem aan, den Raad van Bijstand wel te continueeren, doch
als onderdeel van de Commissie voor de Economische Politiek en dus raadgevende
aan al de betrokken departementen, ingericht met een behoorlijk secretariaat, b.v.
onder Nederbragt. Het zal wel alles bij het oude blijven.
Eysinga was bij hem geweest over de stuw in de Lek, door de ingenieurs noodig
geoordeeld. Hij, Karnebeek, had er dezelfde groote bezwaren tegen als de professor
en hij had vernomen, dat de ingenieurs het plan weer losgelaten hadden. Ik vrees,
dat dit de kruising van het kanaal bij Vreeswijk beteekent, terwijl wij haar bij
Wijk-bij-Duurstede willen hebben.1
Voor den gezantschapspost te Washington heeft Karnebeek nog niemand. Het
bezwaar is niet alleen financieel, maar de rang dien onze vertegenwoordiger te
Washington inneemt, d.w.z. komende als

1

Vgl. Greup, Rijnverbinding, p. 138.
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gezant na al de ambassadeurs der Zuid-Amerikaansche republieken. Karnebeek
bevestigde mij, dat Coolidge De Graeff1 bij zijn afscheidsaudiëntie gevraagd had:
‘Are you coming or going?’

1 September 1926.
Gisteren van een vijfdaagsch tochtje langs den Rijn met Jan en Jet2 teruggekeerd.
Bingen, Coblenz, vandaar autotochten over Bad Ems, Nassau, St. Goarshausen, St.
Goar, Stolzenfels (dat reeds gesloten was); den volgenden dag eveneens per auto
over Andernach (mooie Romaansche Pfarrkirche en oude stadspoorten), Maria Laach,
Mayen door het Ahrtal naar Remagen, vandaar per boot naar Königswinter. Daar in
Hotel Mattern van Zaterdag tot Maandag gebleven en den Zondag in het
Zevengebergte gewandeld. Maandag Keulen en Dusseldorp (met de Gesolei), Dinsdag
thuis. De kinderen hadden veel pret.

2 September 1926.
Heden bezocht mij de heer van Lanschot, lid der Eerste Kamer, die onlangs in een
uitmuntende rede het beleid van Karnebeek in het Duitsche verdrag aangevallen
heeft en nu kwam overleggen wat men kon doen, om in de machinerie van onze
regeering verbetering te brengen. Het is zoowel een kwestie van personen als van
stelsel. Ik heb hem beloofd mijn meening op schrift te zetten.
Tevens kwam hij zich melden als eventueel opvolger van den heer Bressers,
commissaris der Nederlandsche Bank. Ik acht hem daarvoor zeer geschikt als
vertegenwoordiger van Noord-Brabant. Intusschen heeft de oude heer Bressers geen
plan af te treden.
Onnes en Duyvis, de koffiekooplui, die zeer tegen het verdrag met België gekant
zijn, raadpleegden mij over een perscampagne (met pakkende reclame), te leiden
door Coppens, die Blue Band en andere artikelen erin ‘gereclameerd’ heeft. Het is
een grof middel, maar daar de kansen vóór aanneming groot zijn indien er geen
pressie door het groote publiek op de kamerleden uitgeoefend wordt, moet het te
baat genomen worden. Ik zegde steun toe, op voorwaarde dat de campagne geen
hatelijk karakter tegen België aanneemt. Er is 80.000 gld. voor noodig, een bedrag
dat ongeveer overeenkomt met hetgeen de beide anti-tariefacties in de kleine pers
gekost hebben.

1
2

Jhr. mr. A.C.D. de Graeff.
Kinderen van Heldring.
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29 October 1926.
Eergisteren uit Italië teruggekomen, waar ik 3 genotrijke weken doorbracht. Milaan,
Mantua, Ferrara, Ravenna, Rimini, San Marino, Pesaro, Urbino, Gubbio, Perugia,
Assisi, Spallo, Montefalco, Cortona, Arezzo en Florence. In de laatste plaats bracht
ik tien dagen met de Chaponnières door. Ondanks mijn smartelijke herinneringen
aan Rome trekt dit land mij meer dan andere. Ik had er voortreffelijk weer en zag er
veel schoons. Urbino is het neusje van den zalm. Ook kocht ik er twee Titiaans.
Het land maakt een kunstmatige rust door, de kleine lieden die ik sprak, waren
tevreden, maar de intellectueelen niet, want de hand van den despoot rust zwaar. Wat
niet fascist is of zich als zoodanig voordoet, wordt uit ambtelijke betrekkingen
ontslagen en door vaak incompetente menschen vervangen. Jeugdige melkmuilen
regeeren op verschillende plaatsen, maar na de anarchie die van 1919/20 heerschte,
schijnt men het tegenwoordige stelsel van discipline en onderdrukking der eigen
meening te verkiezen. Valt Mussolini, dan stort het kaartenhuis ineen en zijn erge
dingen te verwachten; voor het buitenland levert Italië bij zijn leven een gevaar op,
omdat hij geen gelegenheid verzuimt om de nationalistische snaar te bespelen en de
natie steeds meer in de baan der zelfoverschatting leidt.
Hier vond ik thuis alles wel. Het manifest der internationale zakenmenschen1,
waarover Bell mij in Januari sprak, is gepubliceerd en maakt grooten indruk. In Italië
en Frankrijk is men er echter niet over gesticht, want de waarheid is soms hard te
hooren. De wallen van Jericho zijn echter nog niet gevallen en menige ommegang
zal nog noodig zijn, voordat de genezing begint! Als zij maar begint! Dan voltooit
zij zich ook in den loop der jaren.
Heden begint de behandeling van het Belgisch verdrag in de Tweede Kamer. Ik
hoor, dat thans de meerderheid er tegen is, gedeeltelijk het gevolg van de campagne,
hoewel die, naar men mij zegt,

1

Vgl. Een manifest voor den vrijen handel, in E.-S.B., 27 oktober 1926, p. 949. Het manifest
bepleitte de opheffing van de kunstmatige belemmeringen die de handel in Europa allerwegen
ondervond. Er waren 181 ondertekenaars uit vijftien Europese landen en de V.S.; van
Nederlandse zijde: C.J.K. van Aalst, S.P. van Eeghen, F.H. Fentener van Vlissingen, E.
Heldring, A.J. van Hengel, P. Hofstede de Groot, Paul May, A.W. Mees, A.F. Philips, D.W.
Stork, C.E. ter Meulen, Q.J. Terpstra, M.W.F. Treub, F.G. Waller, Th. van Welderen Rengers
en G. Vissering.
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niet waardig uitpakte. Kamerleden zijn echter vóór alles bang voor hun zetel. De
beteekenis van de zaak zelve begrijpen slechts enkelen. Ten slotte is het mogelijk,
dat Karnebeek als uitstekend debater er nog velen ompraat.
In zaken gaat het goed, veel vervoer en stijgende vrachten, de laatste slechts aan
de eindelooze kolenstaking in Engeland te danken, waarin alle partijen, de regeering
niet het minst, zich door onhandigheid hebben leeren kennen. Loopt zij niet voor
den winter ten einde, dan kunnen we groote moeilijkheden met betrekking tot onze
kolenvoorziening, vooral voor de schepen, verwachten.

20 November 1926.
Een dag of 10 geleden zwichtte de Tweede Kamer voor Karnebeek.1 Ik had mij
daaromtrent geen illusies gemaakt, maar niettemin is het merkwaardig, dat de gave
van één man op de menschen in die mate invloed uitoefent. In de Eerste Kamer, waar
meer onafhankelijk denkende lieden zitten, zal hij zijn spel niet zoo gemakkelijk
spelen, tenzij men daar na het votum van het lagere huis de verantwoordelijkheid
der verwerping niet aandurft. Ik ben niet hoopvol gestemd, maar tracht het comité
ertoe te krijgen, minder den nadruk te leggen op het gevaar van het Moerdijkkanaal
(dat was een groote fout in de actie tot dusver, doch misschien onvermijdelijk, omdat
de menschen de politieke zijde van het verdrag meestal niet snappen) en vooral erop
te wijzen, dat zij die meenen door het verdrag rust te krijgen, zich bedriegen, omdat
de Wielingenkwestie open blijft. Ik begrijp niet, dat het comité daar niet voortdurend
op getamboureerd heeft. Het lag niet op mijn weg, dat in de eerste plaats te doen,
hoewel ik er onze Kamer van Koophandel in haar adres aan de Tweede Kamer
duidelijk op liet wijzen2, maar ten slotte plaatste ik nog een waarschuwend artikel in
het Handelsblad, kort voor de stemming in de Tweede Kamer, zonder effect. Nu
schreef ik er nogmaals over aan Luden, voorzitter van het landelijk comité. Hij kwam
er toen over spreken (of liever, wij lunchten vandaag samen) en bleek het

1

2

Op 11 november 1926 nam de Tweede Kamer het verdrag met België aan, met 50 voor- en
47 tegenstemmen. Vgl. H.T. Colenbrander, De elfde November, p. 121 vlg.; Van der Klaauw,
Betrekkingen Ned.-België, p. 108 vlg.
Vgl. hier noot 1, p. 664.
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met mij eens te zijn. Hij zal de zaak nu met Suermondt en Plate1 opnemen. Patijn
telegrafeerde mij, dat hij Maandag erover komt spreken. Onze burgemeester, volgeling
van Colijn, is voor het verdrag. Luistert hij niet, dan behoort hij geen burgemeester
van de hoofdstad te zijn.

24 November 1926.
Patijn kwam met een ontwerp-petitie aan de Eerste Kamer, waarin zij aangezocht
wordt het er heen te leiden, dat nieuwe onderhandelingen met België geopend worden
op grondslag van den afstand door ons der Wielingen en daar tegenover het prijsgeven
door België van zijn reserves ten aanzien van de doorvaart door de Schelde van
oorlogsschepen en van het Moerdijkkanaal. Hij hoopt de medeteekening van den
admiraal Hecking Colenbrander, commandant van Zeeland gedurende den oorlog,
te krijgen en wil het stuk door 10 à 12 vooraanstaande mannen, die niets met het
comité te maken hebben, doen teekenen. Ik ga in beginsel mede en zal de nota
bekijken.
Ik hoorde van hem, dat Nolens zoo voor het verdrag geijverd heeft, als
contrapraestatie jegens de Belgische geestelijkheid, die op aanschrijving van den
Paus2 (door Mercier), die daartoe uit Nederland bewogen was, in 1919/20 de
gemoederen in ons buurland heeft helpen kalmeeren.

Berlijn, 10 December 1926.
Eenige dagen na de aanneming van het verdrag met België door de Tweede Kamer,
een gevolg van de incompetentie van de meeste leden van dat lichaam in zaken van
hooge politieke en commercieele beteekenis, van het drijven van Nolens, die de
Belgische geestelijkheid tegenover haar kalmeerenden invloed, in 1919 op des Pausens
(Nolens via Van Nispen3) uitgeoefend, een tegendienst wil bewijzen, en van de
verpolitiektheid van Colijn, die met Nolens meegaat om in 1928 bij de verkiezingen
de coalitie weer te kunnen herstellen, kwam Patijn bij mij. Hij had het oude idee, dat
wij 5/6 maanden geleden besproken hadden - n.l. de Wielingenkwestie ook

1
2
3

Beiden uit Rotterdam; de tweede is ir. A. Plate, niet te verwarren met dr. A. Plate, zijn vader.
Paus Benedictus XV.
Jhr. mr. O.F.A.M. van Nispen tot Sevenaer; 1915-1926 gezant bij de Heilige Stoel.
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te regelen en in voor België gunstigen zin, doch daarvoor de oorlogsschepen op de
Schelde en het Moerdijkkanaal door de Belgen te laten vallen - in een adres aan de
Eerste Kamer uitgewerkt. Het was een knap stuk, waarin ik slechts luttele wijzigingen
voor te stellen had. Wij kregen de medeteekening van drie vice-admiraals, wat van
beteekenis was, daar de marine vroeger de Wielingen tot elken prijs wilde behouden;
van twee socialisten, Bonger en Posthumus, mijn anti-revolutionairen neef Willen
van Marle1, die in deze zaak niet met zijn partij meegaat, eenige aanzienlijke
Roomschen, die Monseigneur hierin evenmin volgen, en enkele vooraanstaande
Amsterdammers. S.P. (van Eeghen) was zeer gecoiffeerd, dat hem verzocht werd
No. 1 te teekenen. Patijn en ik waren van meening, dat ons denkbeeld op zichzelf
goed is, maar bovendien de aantrekkelijkheid heeft een nieuwe gedachte naar voren
te brengen. Ik had dat reeds aan den vooravond vóór de stemming in de Tweede
Kamer in het Handelsblad gedaan, maar dat kwam te laat, en het Handelsblad wordt
niet geregeld door de politici gelezen. Door velen wordt het adres ook als zoodanig
opgevat, o.a. door Wibaut2, dien ik dezer dagen voor het begin van het
afdeelingsonderzoek in de Eerste Kamer ging spreken. Hij is helaas een voorstander
van het verdrag op internationalistische gronden (larie! hij heeft zijn woord aan Van
der Velde3 gegeven), maar heeft er groote bezwaren tegen; daarom zei hij alle
mogelijke moeite te zullen doen de Eerste Kamer tot een motie in den geest van ons
adres te bewegen, waarvan hij zich niet door een onaannemelijk-verklaring van
Karnebeek zou laten afhouden. Hij vindt dezen, in tegenstelling met de meening van
zijn vriend Troelstra, niet onmisbaar, op economisch gebied zwak. Het is zeer
bedenkelijk dat Wibaut, als het op stemming vóór of tegen het verdrag aankomt,
vóór zal stemmen, maar het is iets, dat hij een uitweg zoekt. Er zijn juridische
bezwaren tegen zoo'n motie van de Eerste Kamer, hoorde ik velen, o.a. Prof. Bonger,
zeggen. Patijn denkt er lichter over, maar I have my doubts en ik acht de

1
2
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H.W. van Marle.
Wibaut was van 1922 tot sept. 1935 lid der Eerste Kamer. Zijn visie op de onderhavige
kwestie in zijn memoires Levensopbouw (1936), p. 325 vlg. Van zijn bezwaren blijkt hier
niets. Wibaut meende dat het verdrag een situatie zou scheppen, waarin Antwerpen een
gelijkwaardige verbinding met de Rijn zou krijgen als Rotterdam heeft. Uit een oogpunt van
wereldeconomie had het daarop recht.
De Belgische minister van buitenlandse zaken.
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kansen in de Eerste Kamer voor onze zaak niet gunstig. Er zijn 26 voorstemmers
noodig om het verdrag er door te krijgen. Er zijn 17 Katholieken in de Kamer en 8
anti-revolutionairen. Ik hoor van Van Marle, dat slechts één anti-revolutionair bepaald
gezegd heeft te zullen tegenstemmen. Gaan alle Rooms-Katholieken met hun
partijleider mede, dan zijn er reeds 24 voorstemmers, waarbij dan nog eenige
socialisten, die sterk verdeeld zijn, komen. Het is echter mogelijk, dat enkele
Roomschen zich onafhankelijk zullen toonen. Daarin ligt de mogelijkheid van redding.
Ik heb ook hoop, dat de vrijzinnig-democratische professor Van Embden, die half
en half vóór was, ten slotte nog zal bijdraaien. Treurig is de houding van De Vlugt,
die zich niet anders toont dan als een gedwee knechtje van Colijn. Een deputatie uit
den groothandel, bestaande uit S.P. van Eeghen, Crone, Herbert Cremer, Van Marle,
Jan ter Meulen en mijn persoon, maakte hem Dinsdag haar opwachting, om hem de
bezwaren van Amsterdam in het bijzonder en die van Nederland in het algemeen
kenbaar te maken. Hij zat vrij aardig in de materie - beter dan S.P. (Van Eeghen),
die het eerst het woord voerde. Zijn argumenten waren ongeveer de volgende:
1. Het verdrag vloeit voort uit dat van 1839, ook het Moerdijkkanaal (het laatste
bepaald onjuist).
2. Wij hadden ons in 1910 reeds bereid verklaard kanalen ten behoeve van België
op ons gebied te laten graven (dit gold voor het Antwerpen-Ruhrortkanaal,
onder beding dat België aan de Maaskanalisatie zou medehelpen, hetgeen het
geweigerd heeft te doen).
3. Amsterdam en Rotterdam hadden zich in 1919 reeds tegen het Moerdijkkanaal
moeten verzetten (dit betrof toen een kanaal van beperkte afmetingen en een
groot kanaal werd toen door den Minister zelf als een fantastisch plan
gekenschetst. Er werd dus geen beteekenis aan gehecht, en bovendien verkeerden
we in omstandigheden, dat wij dolblij mochten zijn er tegenover België's
verregaande eischen zóó af te komen. Wij mochten toen met wat een toen klein
bezwaar leek aankomen).
4. Wrijving? Wegens het Wielingenvraagstuk en de kostenkwestie? Maar er blijft
zooveel in de wereld hangende en dan wordt men het ten slotte eens! Is dat nu
een nadeel van het tractaat? Wij konden
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hier deze opmerking slechts tegenover stellen, dat men dit algemeen een heel
leelijke zijde van het verdrag vindt.
5. De Belgische oorlogsschepen op de Schelde! Wat kon men toch voor waarde
aan een belofte van België hechten? Komt het ooit zoover, dan komt de zaak
voor het Internationale Hof (alsof dat in tijd van oorlog erbij geroepen wordt).

En, 6, eindelijk vond onze burgervader het onfatsoenlijk, indien wij ons niet hielden
aan hetgeen we in 1920 bereid waren te doen (belachelijk, indien het niet zoo droevig
ware).
Ik heb hierop ongeveer geantwoord, hetgeen ik Woensdagavond in het Koloniaal
Instituut over dit onderwerp zeide.1 Ten slotte zei Van Eeghen heel duidelijk, dat,
indien hij als lid der Eerste Kamer zijn stem uitbracht, hij niet mocht vergeten, dat
hij ook burgemeester van Amsterdam was, waar men haast als één man in dit verdrag
een ramp voor Nederland zag. Hij antwoordde, dat hij het verdrag in de Eerste Kamer
niet van het Amsterdamsche oogpunt, doch van het Nederlandsche bezag. (Ik vergat
nog te noteeren, dat ik het specifiek Amsterdamsche belang bij het niet-totstandkomen
van het kanaal uiteen zette. Ook dit werd vrij ongeloovig aangehoord.)
De meeting in het Koloniaal Instituut was een groot succes. Vooral Prof. Burger,
die gloedvol sprak, oogstte veel bijval. Wij moeten doorgaan met betoogen, vooral
te Amsterdam. Van Rotterdam weet men het nu wel. Allicht wint men daardoor een
paar stemmen, zij het ook niet van den onwaardigen burgemeester, die heel goed
beter weet en geen in de lucht zwevende internationalist is.
Vandaag Wolff, den consul-generaal, bezocht2, een niet zeer beschaafd, maar flink
en helder denkend man, die de Duitschers goed in de gaten heeft en zonder twijfel
goed met hen weet om te springen. Hij bevestigde mij, dat hij buiten de
onderhandelingen van verleden jaar is gehouden. Karnebeek heeft dit in de Eerste
Kamer ontkend. Alweer een leugen. Voor de rest had hij daarover geen nieuws. De
onbevoegdheid van de onderhandelaars, vooral van Heringa, kennen

1
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Meeting in de aula van het koloniaal Instituut (I. voor de Tropen), op 8 december 1926,
belegd door de afdeling Amsterdam van het Nat. comité van actie tegen het verdrag met
België. Vgl. voor een verslag van het gesprokene: Alg. Handelsbl. van 9 december 1926
(ochtend), p. 9.
Zoals uit het opschrift boven deze notities blijkt: te Berlijn.
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wij. De gezant Gevers wordt steeds minder, vrijwel gaga. Het is hoog tijd, dat hij
weg gaat, meent Wolff. De Duitschers zijn er naar hun meening weer bovenop en
toonen dit op alle manieren. Alle vroegere hun verleende diensten zijn zijn vergeten.
Zij zijn weer op verovering, vooral op economisch gebied, uit. De werkman is weer
gedwee en werkt lang en goed. De acht-urendag is een phrase, niemand houdt hem.

Berlijn, 11 December 1926.
Vandaag haalde Bruins mij af om tezamen Dr. Schlitter van de Deutsche Bank op
te zoeken, die daar de industrieele zaken behandelt. Deze, een gemoedelijk en prettig
man, gaf mij inlichtingen op alle vragen die ik hem stelde. Hij beoordeelt de
perspectieven der industrie als zeer gunstig en verwacht ook, dat de tegenstelling
tusschen de goedkoopte van het korte en de duurte van het lange crediet over eenige
maanden een einde zal nemen, daar het eigen kapitaal weer sterk toeneemt. Hij gelooft
ook niet, dat de meevaller van de Engelsche kolenstaking, die Duitschland van 10
millioen ton onverkoopbare kolen verloste en het veel buitenlandsche orders op staal
enz. bezorgde, slechts een voorbijgaande uitwerking zal hebben. Ik vroeg hoe hij het
geldloon, dat thans niet hooger is dan voor den oorlog, terwijl de levensstandaard
op 130 staat (bij ons 155), verklaarde. Daarop kreeg ik geen duidelijk antwoord.
Vermoedelijk is de praestatie per man door overuren en taakwerk opgedreven, maar
of zij meer is dan voor den oorlog - hetgeen het verschil zou kunnen verklaren hoorde ik niet. De rationaliseering heeft in dat opzicht wellicht ook iets bereikt,
ofschoon zij voornamelijk arbeidskrachten overbodig heeft gemaakt. Deze worden
echter gedeeltelijk door behoefte, ontstaan door betere verkoop, geabsorbeerd. Men
heeft zelfs moeite goed volk te krijgen.
Dr. Schacht, met wien ik, uitgenoodigd door Prof. Bruins, lunchte, beweerde in
tegenstelling met Schlitter pessimist te zijn, voornamelijk op grond van de in de
toekomst stijgende werkloosheid. Duitschland moet volgens hem koloniën hebben
en zijn blikken zijn op Angola gericht. Hierin kan ik hem geen ongelijk geven. Ik
bracht het gesprek ook op de vooruitzichten van den vrijhandel - wij behooren beiden
tot de onderteekenaars van het internationale manifest. Schacht zeide dat zoowel de
Schwerindustrie als de agrariërs er rijp voor zijn, maar vreesde dat de politiek aan
de uitvoering in den weg zou staan. Zoo zou Frankrijk zeker alarm slaan, indien
Duitsch-
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land een tolunie met Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije tot stand zou willen brengen,
wat naar zijn meening op zich zelf mogelijk is. Ik zeide hem, dat men het m.i. eerst
in de richting met Engeland, België, Zwitserland, Skandinavië en Nederland moest
probeeren, voorloopig enkele voorname artikelen. Frankrijk, dat zelf zulke
economische wenschelijkheden eerst laat begrijpt en grootendeels in zijn eigen
behoefte voorziet, zal dan wel later volgen, vooral omdat het de ontwikkeling van
een eenmaal gevormde kern van vrijhandelsstaten niet kan tegenhouden.
Schacht is een eenvoudige, flinke kerel, zeer vrij in zijn uitlatingen.
Volgens Bruins is de verhouding tot de Nederlandsche Bank niet goed, sedert deze
met dezelfde jongensachtige dreinsigheid als zij indertijd tegenover de Javasche
Bank aan den dag legde, van de Rijksbank terugbetaling in goudmarken van papier
van Warburg en Mendelsohn, dat de Nederlandsche Bank bij het uitbreken van den
oorlog in portefeuille had en steeds behield, verlangt. De Rijksbank heeft daarmede
niets te maken en is over de malle (volgens Bruins) pretenties van haar zusterinstelling
(het zaakje gaat van Tetrode uit) verstoord. Ook een schoolmeesterachtig communiqué
van Vissering over de goudpolitiek met Schacht heeft kwaad bloed gezet.
Bruins is hier zeer gelukkig in zijn hooge positie, waarvoor hij zich wel de noodige
moeite gegeven zal hebben, want hij is, behalve bekwaam, een Streber. Hij is nu
onlangs ook tot Koninklijk Commissaris bij de Nederlandsche Bank benoemd, waarop
Luden en Van Eeghen, evenals Vissering en Abr. Muller, het oog hadden. Bruins
heeft echter van De Geer gedaan weten te krijgen, dat hij benoemd werd. Het
beteekent, dat hij het presidium van de Nederlandsche Bank t.z.t. begeert.
Wij hadden het samen ook over de pensioenen der directieleden der Nederlandsche
Bank, een kwestie waarin mij hun verlangen onsympathiek is, nu zij reeds op een
voor de Bank geen al te gunstig tijdstip een enorme salarisverhooging
(minimum-tantième) hebben binnengehaald. Ook in deze kwestie, waarin de andere
commissarissen echter met de directie medegaan, neemt zij tegenover den Minister,
die begrijpelijkerwijs bezwaren maakt, een pruilende houding in. Ik hoorde van
Bruins ook, dat zoowel Schacht als Montague Norman oordeelen, dat de
Nederlandsche Bank op het maken van een zoo groot mogelijke winst uit is, iets wat
sommige commissarissen wel eens onder elkaar gezegd hebben. Dat is wel zeer be-
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denkelijk! Commissarissen van de Nederlandsche Bank worden echter buiten de
voornaamste zaken gehouden.

Londen, 14 December 1926.
Gisterenmorgen hier aangekomen. s'Jacob vertelt mij, dat het Karnebeek is geweest
die te Bern weer met Jaspers over de hervatting der besprekingen met België is
begonnen en niet omgekeerd. Hij weet dat door Van Swinderen, die zelf een verwoed
voorstander van het tractaat is, zóó, dat hij de inspirateur van een eenigen tijd geleden
verschenen hoofdartikel in de Times is geweest. Dit had hij nooit mogen doen. De
fouten die in het artikel stonden en door Geyl onder handen genomen zijn, mogen
hem wellicht niet toegeschreven worden. Hij is echter zeldzaam slecht op de hoogte
van belangrijke zaken, het land betreffende.
Colijn, die onlangs hier is geweest, had zich over de vooruitzichten in de Eerste
Kamer met onzekerheid uitgelaten. Alle Anti-Revolutionairen behalve één ervoor,
alle Vrijheidsbonders ertegen, behalve één, de Christelijk Historischen en Vrijzinnig
Democraten dito. Van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij 7 vóór en 4 tegen;
op de Roomsch-Katholieken is geen peil te trekken. Zouden 3 of 4 van hen tegen
stemmen, dan wordt het verdrag verworpen.

Londen, 16 December 1926.
Heden Henry Bell aan Lloyds Bank opgezocht, waar ik Sir Hugh Bell en Sir George
Paish aantrof, die met hun drieën een belangrijk aandeel in de opstelling en het succes
van het vrijhandelsmanifest gehad hebben. Ik deed hun verslag van mijn onderhoud
met Dr. Schacht en vroeg hun of zij ook niet van meening waren, dat een tweede
uiting van de onderteekenaren van het manifest vóór de economische conferentie te
Genève (in Mei te houden) aanbeveling zou verdienen. Zij zeiden, dat zij juist over
de kwestie aan het beraadslagen waren (ik had Henry Bell het doel van mijn bezoek
aangekondigd) en vroegen, welk idee ik kon aangeven. Ik antwoordde, dat men m.i.
kon trachten een weg aan te geven waarlangs althans een partieele afbrokkeling van
de tolmuren zou kunnen bereikt worden - het omverwerpen der muren is voorloopig
een utopie - b.v. door een conventie tusschen verschillende staten, den vrijdom van
invoerrechten op grondstoffen, eerste levensbehoeften, staal, cement enz.
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vastleggende. Indien die conventie mogelijk zou blijken tusschen Engeland,
Duitschland, Nederland en de Noordelijke landen, dan zouden Frankrijk, België,
Oostenrijk en Tsjecho-Slovakije zich waarschijnlijk ook spoedig aansluiten. Het
denkbeeld sloeg in, en de Engelschen vonden dat er een bijeenkomst te Amsterdam
over de kwestie moest plaats hebben - d.w.z. niet juist over mijn denkbeeld, maar
over de mogelijkheid practische maatregelen voor de verwezenlijking van de
wenschen, in het manifest uitgesproken, aan te bevelen. Ik ried Londen aan, waar de
meeste zakenmenschen toch wel wat te maken hebben, doch zij bleven bij Amsterdam,
als zijnde meer centraal. Zij moeten de zaak eerst met de andere Engelsche
onderteekenaars (42 in getal) overleggen en Bell zou mij verder laten weten.
Intusschen zou ik het denkbeeld in Holland bespreken.
Hirst ettelijke malen gesproken en met hem bij Molteno geluncht, met wien hij
juist een reis door Amerika gemaakt had. Molteno is ook een liberaal. Heeft een
groote collectie Turners, waarbij heel mooie.
Gisterenavond het diner der Anglo-Batavian Society bijgewoond, waar Chamberlain
de voornaamste gast was. Zeer geslaagd, behalve een lange speech van Treub, die
het te veel over Holland als ‘small country’ had.

[1927]
16 Januari 1926. [1927]
Algemeen wordt gezegd, dat de verhouding van voor- en tegenstanders van het
Belgisch tractaat in de Eerste Kamer 22/23 tegen 28/27 is, dus verwerping.1 Ik ben
er echter lang niet zeker van, dat op het beslissende oogenblik niet een verandering
ten gunste van Karnebeek intreedt, hetzij ten gevolge van zijn overredingskracht,
waarvan de uitwerking op de Eerste Kamer evenwel allicht minder groot zal zijn dan
zij op de Tweede Kamer was, hetzij omdat men tot het inzicht komt dat een motie die sommigen op het oog hebben (terugzending van het ontwerp en heropening der
onderhandelingen met België) - staatsrechtelijk niet mogelijk is en dan menige
tegenstander in vredesnaam aan het verdrag zijn steun maar geeft.
Colijn zegt dat - of doet alsof - hij nog een voorbehoud maakt ten aanzien van de
in het verdrag opgenomen reserve nopens oorlogsschepen op de Schelde. Hij heeft
Koning gezegd, en de Standaard

1

De verwerping geschiedde met 33 tegen 17 stemmen. Vgl. hier noot 1, p. 685.
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neemt ook die houding in, dat hij het antwoord van Van der Velde1 op de vragen van
het Belgische Kamerlid Herman Vos, daarop betrekking hebbende, afwacht, Dit is
nu verschenen, maar het is geen antwoord op Vos, maar op vragen die de Senator
Lamborelle later, klaarblijkelijk, pasklaar en in overleg met Van der Velde
geformuleerd, heeft gesteld. Vos wordt naar het antwoord dat Van der Velde aan
Lamborelle geeft, verwezen, gedeeltelijk ook naar een brief van den Minister aan
den Nederlandschen gezant. Alles staat haarfijn in de N.R.C.2 Het maakt op mij een
ongunstigen indruk, dien van een eromheen praten, al is het antwoord aan den Senator
op het eerste gezicht geruststellend. Maar zoolang de reserve erin blijft, kan men niet
gerust zijn. Ik ben benieuwd te zien wat Colijn nu zal doen.
De Vlugt, zijn trouwe schildknaap, van Van Aalst gehoord hebbende dat onze
collega Van Hasselt vóór het verdrag is, heeft dien bij zich laten komen en hem gretig
aangehoord. Van Van Eeghen hoorde ik, dat Van Hasselt ook eigener beweging
pogingen heeft gedaan een contra-beweging tegen het adres Van Eeghen c.s. op touw
te zetten, doch daarvoor geen bijval heeft gevonden. Hoe het ook zij, den burgemeester
heeft hij als zijn meening te kennen gegeven, dat de agitatie tegen het Moerdijkkanaal
door Rotterdam sterk overdreven is en dat Amsterdam er niet door lijden zal - dat is
althans wat hij ten aanzien van de Amsterdamsche positie wel gezegd zal hebben,
al schilderde hij het mij iets minder kras. Tegenover mij verdedigde hij het standpunt,
dat de Amsterdamsche reederijen, al zal het Moerdijkkanaal eenig kwaad doen
(Rotterdam is volgens hem een veel gevaarlijker concurrent), over een zoo
voortreffelijke organisatie beschikken, dat zij zich altijd zullen weten te handhaven.
Dat die organisatie, die ik zelf grootendeels opgebouwd heb (de Nieuwe Rijnvaart
Maatschappij, de moderne haveninrichting der Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij), goed is en o.a. aan Rotterdam zeer veel stukgoed heeft
weggenomen, zal ik niet ontkennen, maar zij kost jaarlijks geld, omdat zeer veel
kosten die de Rijnvaart Maatschappij, indien zij zelfstandig ware, zou moeten dragen,
door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij voor haar rekening
genomen worden, en in slechte jaren heeft de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij haar dochteronderneming bovendien zwaar moeten
subsidieeren, om haar voor
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De Belgische minister van buitenlandse zaken.
De Nieuwe Rotterdamsche Courant.
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gedwongen liquidatie te behoeden, indien ik mij niet bedrieg, eens zelfs met ƒ
500.000.1 Van Hasselt gelooft niet, dat Antwerpen veel stukgoed zal trekken, al komt
het Moerdijkkanaal, want het heeft een te slechten naam bij de ladingbezitters, wegens
rooverijen. Ik zie dat anders in. Antwerpen trekt nu reeds door zijn talrijke afvaarten
op geregelde lijnen, de loonen en kosten zijn lager dan hier, en al wordt er wellicht
meer gesneden dan te Amsterdam, de moraliteit bij de havenarbeiders en zeelieden
is hier sedert den oorlog ook sterk gezonken. Met het Moerdijkkanaal - ik heb het in
mijn jaarrede nog eens zoo duidelijk mogelijk betoogd - worden de voordeelen die
Antwerpen biedt, belangrijk vergroot en de nadeelen minder gevoeld en zal
Amsterdam, dat relatief het ongunstigst van de drie havens ligt, moeten inboeten.
Wat voor het transitovervoer betreft, geldt indirect ook voor den handel van
Amsterdam.
Voor onzen burgemeester, die de argumenten van tegenstanders nauwelijks
aanhoort, is echter deze steun hoogst welkom, en hij zal er zonder twijfel gebruik
van maken, want hij zal zijn stem voor het verdrag in de Eerste Kamer moeten
motiveeren.
Wat Van Hasselt betreft, ook al neem ik aan dat hij oprecht meent wat hij zegt,
zijn inzicht is voor mij onbegrijpelijk en, gegeven dat hij van de politieke zijde van
het verdrag geen bijzondere studie gemaakt heeft, is zijn ageeren er vóór zeer
lichtvaardig. Zijn redeneering over het geheel is: ‘Wij kunnen nu tot een regeling
met België zonder de mogendheden komen; laten we deze gelegenheid voorbij gaan,
wie weet in welke bezwarende omstandigheden wij later moeten onderhandelen of
ons voorwaarden moeten laten opleggen!’ Erger dan dit verdrag is toch wel niet
denkbaar, tenzij men de territoriale en militaire eischen - die België officieel heeft
laten vallen, maar in werkelijkheid geenszins, zie de recente verklaring van het
Comité de Politique Nationale2 - er bij telt. Daaraan blijven we steeds blootgesteld,
met of zonder verdrag.
Bell heeft mij bericht, dat de Engelsche groep der onderteekenaars van het
bankiersmanifest3 volkomen instemt met het denkbeeld eener bijeenkomst. Ik had
hem vooraf gemeld, dat Vissering en Ter
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Als men dit toentertijd eens had kunnen lezen in Rotterdam waar men koortsachtig zocht
naar bewijzen voor wat men Amsterdamse oneerlijke concurrentie achtte!
Een kleine groep in België, die een annexionistische politiek zonder enige scrupules wilde.
Vgl. Van der Klaauw, Betrekkingen Ned.-België, p. 27.
Vgl. hier noot 1, p. 670.
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Meulen, de eenigen die ik erover kon spreken (ik ben van 27 Dec. tot 10 Jan. met de
griep thuis gebleven), gaarne meegaan en het voor de Nederlandsche groep een eer
zal zijn de conferentie hier te ontvangen. Op ontvangst van Bell's bericht heb ik
tezamen met Vissering de andere Nederlandsche onderteekenaars bijeengeroepen
en Schacht getelegrafeerd en geschreven, om de definitieve toezegging te krijgen,
dat de Duitschers zullen aannemen, indien de Engelschen hen uitnoodigen te
Amsterdam bijeen te komen. Van hem heb ik heden nog geen antwoord, maar Bruins
heeft mij geschreven, dat Schacht, die er ook met Stresemann over gesproken heeft,
er alles voor gevoelt. In de vergadering van de Nederlandsche groep, waar slechts 7
van de 16 teekenaars aanwezig waren, werd door verschillenden de opmerking
gemaakt, dat het manifest, ondanks post-datum critiek in Frankrijk en Italië, grooten
indruk gemaakt heeft en dat men gevaar loopt, dien indruk te verzwakken door thans
een verderen stap te willen ondernemen, waartoe de onderteekeneers uit die landen
zich allicht niet zullen willen leenen. Men krijgt dan voor het oog van het publiek
een verdeeldheid; in elk geval achtte men het gewenscht de Franschen te voren te
polsen en het eens te worden over de omschrijving van het doel der bijeenkomst. Tot
op zekere hoogte gevoel ik voor dit bezwaar, dat ik Bell gisteren heb overgebracht
met aanbod het in Londen te komen bespreken, maar aan de andere zijde acht ik het
gevaar van mislukking van zulke voorbereidende pogingen groot en hecht er meer
waarde aan, dat de onderteekenaars uit Engeland, Duitschland en Nederland het eerst
eens worden. Dan is de kans groot, dat de rest volgt.
Van Patijn, dien ik in December veel ontmoette, hoorde ik enkele merkwaardige
dingen over gebeurtenissen gedurende den oorlog, die, naar ik veronderstel, wel juist
zullen zijn.
Toen Amerika in 1917 tot den ‘schepenroof’, zooals de Koningin het noemde,
was overgegaan, had de Ministerraad tegen den zin van Treub, die, als ik mij wel
herinner, afwezig was, tot oorlogsverklaring besloten. Zoodra Treub1 hiervan hoorde,
verklaarde hij aan Cort van der Linden, dat hij in dat geval zou aftreden en door het
land zou gaan, om het land tegen de Regeering, die het in het onheil dreigde te storten,
op te zetten. Men heeft toen Gevers uit Berlijn laten komen, om inlichtingen over
den internen toestand in Duitsch-

1

Bij Treub, Herinneringen en overpeinzingen, blijkt hiervan niet Vlg. aldaar p. 367.
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land te verschaffen. Duitschgezind als deze was, heeft hij toen toch gewaarschuwd,
dat de innerlijke kracht van onzen Oostelijken buurman vrijwel uitgeput was. Deze
mededeeling en de houding van Treub hebben ons toen voor het onheil behoed, dat
een weinig verlichte regeering - want dat was zij au fond - over het land dreigde te
brengen. De Koningin heeft Treub echter nimmer zijn oppositie vergeven en hem
dat bij zijn aftreden in 1918 nog duidelijk laten merken. (Volgens Van Aalst zou zij
hem toen, in plaats van hem voor zijn gewichtige diensten te bedanken, nog verwijten
gemaakt hebben, waarop Treub haar geantwoord zou hebben, dat haar beste vrienden
niet altijd zij waren die haar overeenkomstig haar inzichten raad gaven. Eveneens
volgens Van Aalst, die geheel uit de gratie schijnt te zijn, is de Koningin ondankbaar
van natuur.)
Een ander maal, in het voorjaar van 1918, toen de Duitschers op het vervoer van
oorlogsmateriaal door Limburg aandrongen, is de oorlog heel nabij geweest. Het
Kabinet begreep, dat hierin niet toegegeven kon worden en consulteerde den
opperbevelhebber Snijders over de mogelijkheid, het land te verdedigen. Hij
antwoordde negatief. Toen raadpleegde men Generaal Terwisga, die, ondanks veel
dapperheidsbetuigingen, even weinig vertrouwen aan den dag legde. Eerst Generaal
Burger verklaarde de zaak aan te durven. Hij zou het leger van de grenzen terug
trekken en maakte zich sterk, het land binnen de waterlinie zoolang te kunnen
verdedigen, totdat er van overzee hulp zou komen. De Minister van Oorlog, De
Jonge, heeft toen bij de Koningin op het ontslag van Generaal Snijders aangedrongen,
hetgeen zij weigerde. Gelukkig is de wolk overgedreven en hebben wij met ons leger
en zijn aanvoerder tot het einde toe doorgesukkeld, zonder in den oorlog te geraken.
Patijn is van meening, dat wij in Nov. 1918 de Duitschers hadden moeten weigeren
door Limburg terug te trekken, op gevaar af van in den oorlog te komen. Dat gevaar
was niet groot en wij hadden dan te Versailles mee kunnen praten. Ik weet niet of
Patijn, die allesbehalve een held is, in 1918 overeenkomstig dit inzicht gehandeld
zou hebben, indien hij had moeten beslissen. Waarmede ik geenszins wil zeggen,
dat Karnebeek's houding in die kwestie juist is geweest.

14 Februari 1926. [1927]
In October kocht ik van Luigi Grassi te Florence, een van de weinige zeer fatsoenlijke
kunsthandelaars in dat land, twee Titiaans, door Gronau op mijn verzoek
geëxpertiseerd; een mooi vroeg vrou-
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wenportret uit den tijd dat hij met Giorgione en Palma Vecchio samenwerkte
(omstreeks 1509) voor £ 9000, -, en een mansportret uit zijn vollen tijd, 1540 à 1550
van £ 8000, -, beide superieure werken. Als ondervoorzitter van Rembrandt1 wilde
ik het Museum2 ervan laten profiteeren en bood het mansportret aan Schmidt Degener3
aan, voor inkoopsprijs. Hij vond het heel mooi en heel goedkoop, maar zijn daarop
volgende gedragslijn was zoo dubbelzinnig, dat ik mijn aanbod weer introk. Die man
praat steeds met twee monden. Klaarblijkelijk wil hij het schilderij wel hebben - in
dien zin heeft hij zich zeer duidelijk tegenover mijn mede-bestuursleden en Visser4
van het Departement uitgelaten - doch mij schijnt hij te hebben willen drukken. Uit
de correspondentie met hemzelf, Visser en Voûte5 blijkt dit wel. Hij is bovendien
een slecht kenner van kunst, behalve de Hollandsche schilderkunst, en heeft geen
flair. Alleen als etaleur heeft hij groote verdiensten.
Op wensch van Voûte heb ik echter het schilderij opnieuw aan de Vereeniging
Rembrandt aangeboden en wel onder kostprijs (f 95.000, -) en indien Schmidt Degener
het werkelijk hebben wil, zal de zaak nu wel in orde komen. Het zou àl te dwaas zijn,
indien hij deze kans liet voorbijgaan, te meer daar het departement ermede accoord
gaat.

17 Februari 1926. [1927]
Ik ben sedert eenigen tijd met Waller6, Philips (Aug.) en andere ondernemers bezig
een fonds bij elkaar te krijgen, om daaruit de belangen der werkgevers in de politiek,
waar zij al te zeer het kind der rekening worden, krachtiger te verdedigen dan tot nu
toe geschiedde. In de Tweede Kamer b.v. is men afhankelijk van toevallige
omstandigheden. Niemand, behalve de zeer zwakke Vrijheidsbond, die ook nog wel
eens naar links afgezwenkt is, heeft daar een goede economische politiek op het
program staan. De Christelijk-Historischen, die voor conservatief doorgaan, stemmen
dikwijls met den socialistischen leider der Roomschen7 mede, ter wille van de coalitie,
al ligt
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De Vereniging Rembrandt tot behoud en vermeerdering van kunstschatten in Nederland.
Het Rijksmuseum te A'dam.
De hoofddir. van het Rijksmuseum.
P. Visser, de administrateur van het dep. O.K.W.
M.P. Voûte, de voorzitter van Rembrandt.
Dr. F.G. Waller.
Mgr. dr. W.H. Nolens.
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deze thans in duigen. Al die partijen hebben flinke kassen, ook de
Anti-Revolutionairen, waarvoor Colijn ƒ 1.000.000 (Kuyper-Stichting) bij elkaar
gebracht moet hebben.
De bedoeling is te bevorderen leden in de Tweede Kamer afgevaardigd te krijgen
op wier goed inzicht en karaktervastheid men kan rekenen. Het zal voorloopig wel
op steun der liberalen uitloopen, maar als zoodanig wordt het fonds niet opgericht.
De belangstelling hier ter stede is echter zeer gering, omdat de kapitaalkrachtigste
ondernemingen, de banken - of liever de leiders daarvan -, een gering politiek inzicht
bezitten en een der voornaamste, Van Aalst, een steunpilaar der Christelijk-Historische
partij is. Eerst wanneer zij zelf geknepen zullen worden, b.v. door een 8-urigen
werkdag voor het kantoorpersoneel of door een averechtsche wet op de naamlooze
venootschappen, zullen zij wakker worden.

1 Maart 1927.
De Memorie van Antwoord inzake het Belgisch tractaat is een mat stuk, maar
Karnebeek reserveert zonder twijfel, in samenwerking met Colijn, zijn beste krachten
tot het debat, dat op 9 Maart begint. Men verwacht algemeen verwerping met 28
tegen 22 of 27 tegen 23 stemmen, maar ik blijf pessimistisch.1
De conferentie der internationale bankiers2, welke heden zou plaats hebben, is
uitgesteld wegens geringe deelneming. In de eerste plaats is deze het gevolg van den
zeer korten termijn waarop de uitnoodigingen uitgingen. Een brief van mij aan Henry
Bell ging verloren en zoo duurde het 10 of 14 dagen langer dan anders het geval
geweest zou zijn, voordat wij het over den tekst der uitnoodiging eens waren. Maar
bovendien ontbrak een programma, en ik heb Henry Bell tevergeefs aan zijn verstand
trachten te brengen, dat de menschen vooruit moesten weten over welke onderwerpen
gepraat zou worden. Hij is misschien een bekwaam bankier, maar een koppige kerel,
die van het organiseeren van zulke conferenties geen kaas gegeten heeft. Hij stond
tot het laatste toe er op, dat de vergadering zou doorgaan, ofschoon slechts 3
Engelschen, geen Duitschers, geen Franschen, Belgen of Italianen zouden komen,
wel een enkele Zweed, Oosten-

1
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Vgl. Handelingen Eerste Kamer, 17 februari 1927. De openbare behandeling, op zeer hoog
peil, van 9 tot 24 maart 1927. De Eerste Kamer verwierp het wetsontwerp met 33 tegen 17.
Vgl. hier p. 681.
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rijker en Hongaar. Gelukkig zag de oude Sir Hugh Bell1, die president der conferentie
zou worden, het beter in en besliste tegen zijn naamgenoot. Met hem sta ik nu nog
in verbinding over verder overleg. Schacht heeft zich van de zaak met een Jantje van
Leiden afgemaakt; vermoedelijk is de meer agrarische gezindheid van het nieuwe
ministerie2 daaraan niet vreemd.
De voorstanders van retorsie winnen bij ons gestadig terrein. De Ministers van
Arbeid, Binnenlandsche Zaken en Financiën zijn al lang daartoe bekeerd, althans de
ambtenaren, en aan Buitenlandsche Zaken wordt de tegenstand zwakker. Onlangs
bleek mij, dat De Geer de heffing overweegt van een invoerrecht op zuidvruchten3,
om op Spanje, dat ons bij den invoer van kaas, superfosfaat enz. niet ter wille wil
zijn, een druk uit te oefenen. Ik deelde hem mijn bezwaren daartegen mede. Het
gevolg is een nog niet beëindigde correspondentie.4 Slotemaker5 wees als
vertegenwoordiger der Regeering ter economische conferentie te Genève6 den retorsieen protectievoorstander Regout7 aan, terwijl de Nijverheidsraad en het Verbond van
Werkgevers den vrijhandelaar Joan Gelderman aanbevolen hadden. Regout had het
fatsoen, de opdracht te weigeren, maar de Minister8 schijnt naar de industrieelen, die
men toch in het algemeen in den laatsten tijd geen geprononceerde
vrijhandelsneigingen kan toeschrijven, niet te willen luisteren. Het is op zichzelf
teekenend, dat de Regeering van een land dat tot nu toe de vrijhandelspolitiek huldigt,
naar een conferentie die samenkomt om te onderzoeken hoe de internationale
belemmeringen van den handel uit den weg geruimd kunnen worden (veel verwacht
ik niet van die conferentie, want de regeeringen zijn niet oprecht in hun streven naar
verandering van
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Geboren in 1844.
Per 31 januari 1927 was in Duitsland het kabinet-Marx opgetreden.
Vgl. in verband hiermee de notitie van 4 maart 1927.
De bedoelde correspondentie was niet meer aanwezig. Mededeling van het Ministerie van
Financiën, Den Haag.
Minister dr. J.R. Slotemaker de Bruïne.
De eerste economische wereldconferentie, die op 4 mei 1927 te Genève bijeen zou komen.
Vermoedelijk mr. dr. Louis Frans Hubert Regout (1891-1966) 1915-1965 dir. en pres. dir.
N.V. Porselein- en Tegelfabriek Mosa, Maastricht; 1945-1949 alg. voorz. Ned. Kath.
Werkgeversverbond; 1948-1963 lid eerste Kamer.
Dr. J.R. Slotemaker de Bruïne, minister van arbeid, handel en nijverheid.
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stelsel), een protectionist wil afvaardigen. Wie de andere gedelegeerden zijn, heeft
nog niet verluid.1

4 Maart 1927.
De samenstelling der delegatie was gisteren in de Maasbode te lezen. Niet kwaad.
Gelderman is er in. De Minister heeft dus toch toegegeven. Dezen sprak ik gisteren,
om hem de gevaren van retorsie eens persoonlijk te schilderen, nu de drang om tot
die politiek over te gaan voortdurend sterker wordt. Onmiddellijk gevaar schijnt niet
te dreigen, en Slotemaker2 beweerde geen ‘Philipsiaan’ te zijn. (Anton Philips dringt
sedert jaren op een invoerrecht op zuidvruchten aan om op Italië en Spanje druk uit
te oefenen, opdat deze landen zijn gloeilampen toelaten. Hij is geëindigd met fabrieken
te Barcelona en Milaan te bouwen, en nu is het te vreezen, dat de voorgestelde
verhooging van het invoerrecht in Frankrijk eenzelfde gevolg zal hebben. Het wordt
ons vrijhandelaars wel lastig gemaakt!) Echter vond de Minister de kwestie heel
moeilijk, en hij sprak ook over de anti-dumping maatregelen, waarop de Limburgsche
industrie aandringt en welke de Sub-commissie van de Commissie v.d. Economische
Politiek schijnt te verdedigen. Gelukkig was hij van meening dat de valutaconcurrentie
geen gevaar oplevert en verloopt.3

11 Maart 1927.
Serruys, die in Frankrijk over handelsverdragen onderhandelt, zei onlangs tegen Mr.
C.D. Asser, die het mij kwam overbrieven, dat we wel ezels waren als we het tractaat
met België aannamen. ‘Ils veulent vous lier la corde autour du cou.’ Maar vooral
waarschuwde

1

2
3

De samenstelling der econ. delegatie naar Genève was ten slotte: lid: H. Colijn, oud-min.
van financiën, lid Eerste Kamer; deskundige: ir. E. de Kruyff, oud-lid afd. handel van dep.
van landb., handel en nijverh. in Ned.-Indië; lid: Joan Gelderman, industrieel; deskundigen:
mr. M.P.L. Steenberghe en mr. A.N. Molenaar; lid: dr. H.J. Lovink, oud-dir. landb., handel
en nijverh. in Ned.-Indië, lid Tweede Kamer; lid: J. Oudegeest, secr. Intern. Verbond van
Vakver.; deskundigen: P.J.S. Serrarens en H. Amelink; lid: mr. A.R. Zimmerman, oudburgem.
R'dam, oud-comm.-gen. Volkenbond voor Oostenrijk.
Minister dr. J.R. Slotemaker de Bruïne.
De valuta's waren gestabiliseerd, laatstelijk de Franse franc in december 1926. Vgl. Keesing,
Conjuncturele ontwikkeling, p. 70.
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hij tegen het openlaten der Wielingenkwestie; daar de Belgen daarop zeker spoedig
terugkomen en er een internationale kwestie van maken, indien we hun zin niet doen.
En dan staan we zwak. Precies wat ik gezegd heb.
Op mijn raad heeft Asser deze uitlating zonder den naam van Serruys te noemen
aan eenige Eerste-Kamerleden overgebracht.

25 Maart 1927.
Gisteren heeft de Eerste Kamer het tractaat met een groote meerderheid verworpen
en aldus het land van een zware obsessie verlost.1 Doch nieuwe moeilijkheden
verrijzen thans, waarvoor een goede opvolger van Karnebeek noodig is, die tevens
de niet minder noodige reorganisatie van Buitenlandsche Zaken uitvoert, in
samenwerking met de andere departementen die bij den uitvoer naar het buitenland
betrokken zijn. Sommigen spraken over Loudon2, die alleen zijn boven allen twijfel
verheven fatsoen vóór heeft, anderen over Beelaerts3, die pas te Brussel benoemd en
knapper dan Loudon is, maar als diplomaat niets voor reorganisatie van het
departement en de diplomatieke en consulaire diensten zal gevoelen. Zimmerman4
presenteert zich klaarblijkelijk door zich in België door Ministers en Koning te laten
ontvangen. Hij is bekwaam, een hardhandig leider, die zeker groote veranderingen
kan tot stand brengen, maar daarvoor werkkrachten kiest die, wanneer hij eenmaal
weer vertrokken is, niet zelfstandig kunnen doorwerken. Knappe menschen onder
en naast zich duldt hij niet. De andere ministers zullen wel niet veel lust in hem
hebben en bij de linkschen in de Kamer is hij impopulair. Dat zijn nadeelen, waarbij
nog gevoegd kunnen worden zijn ijdelheid en zijn geldzucht. Dan is er Patijn5, die
steeds alle verantwoordelijkheid ontvlucht, maar zeker overigens de aangewezen
man zou zijn, behoudens de vraag of hij den moed zou bezitten de reorganisatie tegen
de ambtenaren in door te zetten. Hij is zeker de be-
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Met 33 tegen 17. Vgl. Heldrings opmerkingen op p. 685.
Jhr. dr. J. Loudon, de gezant te Parijs.
Jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland, die Van Karnebeek per 1 april 1927 zou opvolgen.
Dr. A.R. Zimmerman, de gewezen burgemeester R'dam en comm.-generaal Volkenbond.
Mr. R.J.H. Patijn.
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kwaamste van alle genoemden; ongelukkig dat hij zoo angstig uitgevallen is.
Frederik1 vandaag 3 jaar. Welk een vroolijk en intelligent ventje. Wat zou zijn
moeder van hem genieten!2

28 Maart 1927.
Gisteren ben ik te Hemmen geweest ter gelegenheid van de herdenking van den dag
waarop mijn grootvader3 100 jaren geleden zijn intrede als predikant aldaar deed.
Ippius Fockens en Ottho4 voerden het woord in hetzelfde oude kerkje waar de oude
heer5 40 jaar lang voorgegaan is. Het is uit de 15de of 16de eeuw en waarschijnlijk
oorspronkelijk de slotkapel geweest. Op het Kasteel zetelen sinds de 14de eeuw de
Van Lyndens. Carel6 en ik bezochten den ouden heer van Lynden7 na den lunch. Hij
is 90 jaar, maar kwam met de levendigheid van een 50-jarig man aantrippelen,
kaarsrecht, levendig belang stellende in alles wat heden nog geschiedt. Zijn eenige
ouderdomsgebrek is zijn doofheid. Men beschreeuwt hem nauwelijks met een
spreekbuis, die hij steeds in de hand houdt. Hij was benieuwd naar de vooruitzichten
van het nieuwe kanaal van Amsterdam naar de Waal en was zichtbaar verlicht toen
ik hem zeide, dat het plan door de Geldersche Vallei, dat dwars door Hemmen zou
komen, van de baan is. Hij voegde er echter de opmerking aan toe, dat het maar een
persoonlijke tegenwerping was, die niet mocht gelden. Vroeger heb ik eens den
93-jarigen heer Geertsema8, weleer Commissaris der Koningin in Groningen, ontmoet,
maar sedert geen zoo merkwaardig voorbeeld van conservatie. Het huis is van om-
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Heldrings jongste zoon.
Mevrouw Heldring was in 1924 ten gevolge van een auto-ongeluk gestorven.
Ds. O.G. Heldring (1804-1876).
Ds. O.G. Heldring (1883-1958).
Heldring doelt hier op zijn grootvader ds. O.G. Heldring.
J.C.H. Heldring, volle neef van Heldring.
F.G. baron van Lynden van Hemmen.
Mr. dr. Carel Coenraad Geertsema (1843-1928): deze was commissaris der Koningin in
Groningen, doch werd ‘slechts’ 85 jaar oud; mr. Johan Herman Geertsema (1816-1908), de
oud-minister, was van 1877-1894 commissaris der Koningin in Overijssel.
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streeks 1750, van buiten niet anders dan deftig, maar de statige vestibule is met
prachtig Louis XV stuc versierd.1
Aan den lunch was ook Ds. Lammerts van Bueren, directeur van de
Heldring-gestichten en een zwager van den gastheer (Ds. Fockens) - Ds. Vermaat,
een geschorste gereformeerde predikant - geschorst wegens zijn afwijkende inzichten
in de slangkwestie.2
Ik kende Hemmen slechts door een zeer kort bezoek, in den vorigen zomer, maar
Zetten, waar mijn grootvader van 1867 tot aan zijn dood woonde, herinner ik mij
wel uit mijn prille jeugd, ik denk 1875. De figuur van den ouden heer staat mij niet
voor den geest. Een feest op Steenbeek, waar ik chocolade en krentenbroodjes kreeg,
heugt mij nog.

5 April 1927.
Ik had Karnebeek na zijn nederlaag een telegram van sympathie gestuurd, omdat ik
8 jaar geleden veel met hem doorgemaakt heb en zijn verdiensten in dien tijd niet
gering schatte. Daarop een briefje ontvangen, dat heel vriendelijk eindigt, maar toch
blijk geeft van ontstemming over mijn oppositie. Ik heb hem even vriendelijk
geantwoord.3 De man is in het handelsverdrag met Duitschland en België zeer tekort
geschoten, maar hij is er nu toch vrij zielig aan toe. Van Van Hasselt4, die wegens
zijn onbegrijpelijke stemming

1
2

3

4

Het kasteel Hemmen werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door oorlogshandelingen
volkomen vernield.
De theologische problematiek rond de vraag of een werkelijke slang in het paradijs tot Eva
had gesproken, besproken tijdens de Asser Synode der Gereformeerde Kerken (1926). Eerder
was de predikant dr. J.G. Geelkerken geschorst en afgezet.
Vgl. briefje Van Karnebeek aan Heldring, 28 maart 1927, in Collectie-Heldring. Het luidt:
‘Hooggeachte Heer. Ik heb Uw telegram met waardeering ontvangen, omdat ik die oude
relatie op ued. gevoelens op prijs stel. Ik mag U echter niet verhelen dat ik dacht, dat er aan
die relatie wel wat veranderd was. Uw nieuwjaarsrede trof mij pijnlijk en scheen mij niet
verantwoord alleen door verschil van opvatting. Ik vat echter Uw telegram gaarne op als een
teeken van Uw gezindheid te mijnen opzichte, dat bij mij een indruk doet verdwijnen,
waarvoor nu geen plaats meer is. De omstandigheden zullen U en mij nu niet veel meer
tezamen brengen, aangezien ik ambteloos word. Maar aangenaam zal het mij zijn U weer te
zien en met U over 's lands belang te praten, gelijk dat mij vroeger een genoegen was te doen.
Met hoogachting heb ik de eer te zijn, Uw dv. Karnebeek.’
J. van Hasselt, de K.N.S.M.-directeur.
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vóór het Belgisch verdrag met Karnebeek vertrouwd is geraakt, hoorde ik, dat het
vooral de aanhef van mijn nieuwjaarsrede geweest is die Karnebeek gehinderd heeft.1
Die gaf inderdaad het gevoelen weer dat het verdrag als geheel mij inboezemde: de
verbintenis welke een vazal jegens zijn suzerein aangaat.
Beelaerts is intusschen zijn opvolger geworden, geheel onverwacht, aan
Buitenlandsche Zaken.2 Voor een regeling met België en met het oog op China, waar
beroering ook voor ons in Indië heel ernstig kan worden, wel goed. Maar overigens?
Met Patijn sta ik in overleg over de reorganisatie van onze betrekkingen met het
buitenland. In Parijs heeft Jozef Asscher een zeer succesvolle actie bij de Fransche
pers gevoerd, die het venijn dat van Belgische zijde gereed lag, opgevangen heeft
en de Fransche couranten zeer gematigd, gedeeltelijk neutraal, ja zelfs hier en daar
in ons voordeel heeft doen spreken. De Belgen kijken daarvan leelijk op hun neus
en de woede der Belgische pers zal wel in het zand verloopen, te meer daar het
publiek in dat land volmaakt onverschillig onder het votum der Eerste Kamer gebleven
is. Asscher is voor zulke dingen een prachtman; hij kent alle politieke figuren in de
perswereld, veel van de Kamerleden die wat in de melk te brokken hebben, en is
zeer gezien. Ik herinner mij dit uit mijn Parijschen tijd, en sedert zal hij in standing
wel gestegen zijn. Zijn invloed gebruikt hij ook om matiging te krijgen in de
belemmeringen welke het nieuwe Fransche douanetarief voor onzen uitvoer dreigt
te scheppen. Bij zijn anti-Belgische actie heb ik hem geholpen door documentatie
over den inhoud van het verdrag en met andere middelen, die ons nog van onze
bestrijding van het verdrag hier te lande overschoten.

1

2

‘Lood-zwaar drukt op velen de aanneming door de Tweede Kamer van het Verdrag met
België. Helaas maar al te zeer ten rechte, want een vazalstaat zou aan een nieuwen souverein
nauwelijks een drukkender samenstel van offers kunnen brengen dan dit tractaat Nederland
aan België laat doen,’ aldus Heldring in zijn Nieuwjaarsrede Kamer van Koophandel
Amsterdam 1927, p. 45. - Van Karnebeek was inderdaad zeer gevoelig voor scherpe vormen
van critiek op zijn beleid. Toen van Lier, de secretaris van de Rotterdamse Kamer van
Koophandel, hem later eens bezocht als commissaris van de Koningin in Zuid-Holland haalde
hij het Gedenkboek der Kamer 1803-1928 uit een kast, waarin een vouw lag in p. 909. Hij
attakeerde hem toen op de zin over ‘het moreele voordeel uit dit incident’ waardoor hij zich
gegriefd toonde.
Jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland per 1 april 1927 (tot 20 april 1933).
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Dezer dagen heeft De Geer in de Eerste Kamer den eersten officieelen dreigtoon
tegen de beschermingspolitiek van het buitenland laten hooren en gesproken van
hoogere rechten op Franschen wijn.1 Mijn strijd tegen retorsie heeft mij althans bij
hem niet gebaat. Ik heb nu nog een brochure ter perse, dat de Vereeniging voor den
Vrijhandel zonder mijn naam zal uitgeven2 en waarin het misleidende van de cijfers
der tegenstanders in zake het handelsverkeer met Spanje wordt aangetoond. Ik vrees
zeer, dat het pleit verloren is en wij met behulp van een meerendeels protectionistisch
parlement in de handelspolitiek overstag gaan.

9 April 1927.
Eergisteren bezocht ik Beelaerts3, dien ik vol goede bedoelingen vond omtrent de
economische reorganisatie der departementen die met de behartiging der
handelsbelangen met het buitenland belast zijn. Den Raad van Bijstand wil hij
bijeenroepen en iets uitbreiden, maar of hij de medewerking van Handel (Heringa)
krijgt, betwijfel ik. Diens chef, Slotemaker, is niet de man voor krachtig ingrijpen
en weet te weinig van onze economie af. We bespraken ook den toestand in China,
dien wij vol gevaar voor onze koloniale positie achten. Gelukkig kent hij het land
uit eigen aanschouwing. Met België wil hij aanpappen, wanneer de toestand er rijp
voor is. Hij vreest echter, dat de Belgen het Moerdijkkanaal niet meer laten vallen
nu het eenmaal in een verdrag heeft gestaan. Wat de stemming in België betreft, zijn
berichten waren, dat de openbare meening niet zoo onverschillig over de verwerping
van het tractaat is als ik gehoord heb.

25 April 1927.
Ik ben een week afwezig geweest. Mijn bedoeling was langer weg te blijven, doch
te Céligny, waar ik bij de Chaponnières logeerde, bereikte mij een oproeping tot een
vergadering van den Raad van Bijstand, waarin de Minister het nieuwe Fransche
douane-tarief ter

1

2
3

Vgl. De Geer in de Eerste Kamer op 1 april 1927 (Handelingen, Eerste Kamer, 1926-1927):
‘Wij hebben nu wel is waar geen differentieel tarief, maar verhooging van een belangrijk
importartikel van Frankrijk naar ons land zou mogelijk wezen.’
Vgl. Ex ungue Leonem (aan den klauwen kent men den leeuw), uitgave Ned. Ver. voor
Vrijhandel, januari 1927.
De minister van buitenlandse zaken.
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sprake wil brengen. Ik woonde die Vrijdag bij.1 Vier Ministers waren aanwezig,
Koloniën niet, dat toch in sterke mate bij het tarief betrokken is. Aanwezig was ook
Lovink, die niet veel meer dan gemeenplaatsen, gelukkig in de goede richting,
uitsprak. De Geer ontwikkelde zijn in de Eerste Kamer reeds aangekondigd plan, de
Franschen met een verhooging van den wijnaccijns en van het invoerrecht op wijn
in flesschen en op reukwaren te dreigen, accijns van ƒ 20 op ƒ 30 per hl, recht van
8 op 12%. Ik heb den indruk, dat de critiek die, behalve door Van Aalst, allerwege
uitgeoefend werd, zal uitwerken dat Menten, de gezantschapssecretaris te Parijs, die
eveneens opgeroepen was, en goed in de zaak bleek te zitten, met zeer gematigde
instructies naar Parijs terug gaat. Of De Geer inzag, dat in zijn eigen verkeerde stelsel
dergelijke water- en melk-dreigementen zot zijn, betwijfel ik, maar het lag niet op
mijn weg daarop den nadruk te leggen. Wil men vechten of in staat zijn met succes
te vechten, dan moet met prohibitieve rechten gedreigd worden.

6 Mei 1927.
Wij hebben Frankrijk niet bedreigd, maar laten weten dat sedert twee jaren het
voornemen bestaat den wijnaccijns te verhoogen (in verband met den hoogen
alcoholaccijns), maar dat wij geneigd zouden zijn daarvan t.a.v. Frankrijk af te zien,
indien men ons in het tarief ter wille is. Dit blijkt te helpen. Verschillende concessies
worden in het vooruitzicht gesteld. Men is ons overigens in Frankrijk goed gezind,
beter dan den Belgen, wat ook wel uit de houding inzake het Belgische verdrag blijkt.
Gisteren balansvergadering bij de Nederlandsche Bank. Tetrode, in afwezigheid
van Vissering, had commissarissen bij de aanbieding der stukken medegedeeld, dat
de directie voorstelt 3.200.000 aan de extra-reserve toe te voegen, waardoor deze op
8.000.000 wordt gebracht, en hen onder den indruk gebracht, dat men nu door alle
misère van slechte disconto's en afschrijvingen daarop heen was. In den namiddag
bleek echter uit de mededeelingen van Mr. Buttingha Wichers, die de
balanscommissie, waartoe ik ditmaal behoorde, inlicht, dat tegen het papier van de
Bank Associatie waarvan de Nederlandsche Bank 18 millioen bezit en dat heel slecht
is, niet gereserveerd wordt en evenmin tegen dat van de Middenstandscentrale,

1

De notulen van deze vergadering ontbreken.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

694
waarin een mogelijk verlies van 1½ millioen zit. De commissie kwam daarom ook
tot het inzicht, dat er eigenlijk niet genoeg gereserveerd is en wordt, terwijl ik
aantoonde, dat men in volgende jaren geen groote winsten te wachten heeft. Nu reeds
bestaat de winst slechts uit de interessen op buitenlandsche saldi. Dank zij de hooge
rente in Engeland, sedert korten tijd met ½% gedaald, was de bate in het afgeloopen
jaar uit dien hoofde bevredigend. Voor de toekomst is daaruit niet minder te
verwachten, en wellicht verminderen ook de saldi zelve. De binnenlandsche operaties
leveren net voldoende op om de onkosten te dekken. Er is dus alle aanleiding om
thans meer te reserveeren en het niet op latere verliezen te laten aankomen. De
balanscommissie zal haar meening in dien geest op papier zetten, maar niet bepaald
adviseeren tot afkeuring van de balans. Verleden jaar werd een opmerking van gelijke
strekking, doch in zachte woorden vervat, gemaakt. Thans zal duidelijker gesproken
worden, maar of de directie, die ongaarne lagere dividenduitkeeringen ziet, luisteren
zal, betwijfel ik.

9 Mei 1927.
Schmidt Degener1 heeft mijn Titiaan niet aangenomen, erkennende dat het een zeer
voordeelig aanbod voor den Staat was, en wel omdat hij geen vrijheid gevoelt de
middelen van het Museum - voor zoo langen tijd - hij zegt 5 jaar voor de aflossing
noodig te hebben - vast te leggen. Indien hij werkelijk op het schilderij gebrand was,
zou de Ver. Rembrandt hem wel bijgesprongen zijn, of hij had zich moeite gegeven
bij particulieren geld te vragen. Het laatste schijnt niet zijn fort te zijn. Ik ben echter
overtuigd, dat hij het stuk niet aandurft en zijn bewondering, tegenover mij betuigd,
niet echt is. De tijd zal het leeren. Ik heb echter schoon genoeg van dezen man met
twee aangezichten. Wat hij thans als reden aanvoert, had hij ook 4 maanden geleden
kunnen zeggen, zonder mij aan de praat te houden. Ik heb mij buiten de besprekingen
gehouden en weet dus niet wat hij alles aan mijn collega's in de Vereeniging
Rembrandt gezegd heeft.2

1
2

De hoofddir. van het Rijksmuseum.
Vgl. brief van A. Pierson aan Heldring, 18 mei 1927, in Collectie-Heldring. ‘Het is een rare
man, met een ietwat gekronkelden geest, die liefst niet recht door zee gaat en daardoor
menschen van zich vervreemdt.’
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14 Mei 1927.
Gisteren Beelaerts opnieuw bezocht naar aanleiding van een verzoek van Loudon,
mij mondeling door Josef Asscher overgebracht. Asscher verwacht, dat de Belgische
campagne tegen Nederland in de Fransche pers, welke dadelijk na de verwerping
afgeweerd werd, dank zij zijn bemoeiingen en ten koste van eenig geld - ik schat het
op een kleine ƒ 20.000, dat particulieren - waaronder de Asschers - bij elkaar brachten,
hervat zal worden. Hij en Loudon zijn van meening dat de eenige goede manier van
bestrijding preventief is, en wel door journalisten die menige député te vriend wil
houden, voor kleine welwillende artikeltjes te betalen. Asscher kent enkele van de
voornaamsten intiem, o.a. Marcel Hutin1, wiens werkelijke naam Mozes Hirsch is,
en is bovendien bevriend met Simon, président du syndicat de la presse. Daar ik
weet, dat Asscher geheel te vertrouwen is, heb ik Beelaerts het geval voorgelegd en
een beroep gedaan op de geheime fondsen die de Minister van Buitenlandsche Zaken
te zijner beschikking heeft. Beelaerts begreep het belang van de zaak, doch helaas
blijkt het bedrag te zijner beschikking niet meer dan ƒ 40.000 voor 1927 te zijn,
waarvan hij voor dit doel niet meer dan ƒ 25.000 kan afstaan. Zonder te weten, welke
sommen er werkelijk mede gemoeid zullen zijn, had ik ƒ 100.000, verdeeld over één
jaar, genoemd. Ik vind dit niet veel, indien men in aanmerking neemt, dat de Fransche
boulevardpers honderdduizenden lezers in België heeft en dat land dus gaarne ter
wille is. We moeten echter roeien met de riemen die we hebben en ik heb Asscher
dienovereenkomstig bericht, voorloopig sprekende van ƒ 15.000.2
Beelaerts en Van der Vegte zijn eergisteren te Maastricht geweest om hun
belangstelling daar te toonen. Hij is zeer voor de verbetering van het Luik-Maastricht
kanaal op ons gebied en evenzoo voor de verhooging van de spoorbrug over het
Hansweertkanaal. Met het eerste werk zouden wij ons zelven en de Luiksche industrie
baten, die daardoor nog minder tuk op de noodwendig met sluizen overladen
kanaalverbinding naar Antwerpen door de Kempen zal zijn dan zij thans is, en met
het andere nemen wij een grief van Ant-

1
2

Marcel Hutin, Frans journalist, verbonden aan de Echo de Paris. Vgl. Smit, Buitenlandse
politiek, dl. V, tweede stuk, p. 918.
Vgl. brief van Heldring aan J. Asscher, 14 mei 1927, in Collectie-Heldring.
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werpen weg. Het Rijnverkeer van Antwerpen moet nl. dikwijls urenlang op de opening
van de brug, die ook voor rangeerdoeleinden gebruikt wordt, wachten. Het deed mij
veel genoegen dit van Beelaerts te vernemen. Ik had bij mijn eerste bezoek ervoor
gepleit.
Hij verwacht niet dat de onderhandelingen met België spoedig zullen beginnen.
De moeilijkheid van Belgische zijde is, met belangrijk minder genoegen te nemen
dan het verworpen tractaat hun verschafte - geen Moerdijkkanaal om te beginnen en ik merkte wel, dat Beelaerts dienaangaande niet heel vast staat. Ik heb daar zooveel
mogelijk tegenin gepraat. Het standpunt van Karnebeek in zake de Wielingen, die
hij van geen belang voor ons acht, deelt hij niet, maar hij vreest dienaangaande groote
moeilijkheden in het binnenland, nu én Karnebeek én de pers er indertijd een
prestigekwestie van gemaakt hebben. Hij betreurde zelfs het adres-Van Eeghen c.s.1,
omdat het die langzamerhand ingeslapen kwestie weer opgerakeld had, en was verrast
te vernemen, dat ik aan het adres een niet onbelangrijk aandeel gehad had. Dat de
marine, althans grootendeels en o.a. de admiraals die in oorlogstijd met de verdediging
van Zeeland belast waren, de Wielingen gaarne kwijt zouden zijn, wist hij niet.
Woensdag boden een 40-tal liberalen den Heer en Mevrouw Fock2, sedert kort
voorzitter van den Vrijheidsbond, een maaltijd aan t.g.v. zijn overkomst naar
Amsterdam, waar hij 's avonds een wegens den inhoud niet zeer belangrijke, maar
goed voorgedragen rede hield. Hij is een kranige figuur voor zijn bijna 70 jaren, maar
zijn gezicht boezemt geen groot vertrouwen in. Zijn reputatie als eerlijk man is dan
ook niet prima.
De plannen voor de verbinding van Amsterdam met den Boven-Rijn zijn den
laatsten tijd niet opgeschoten. De commissie-Wentholt3,

1

2
3

Het adres van S.P. van Eeghen e.a. aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 1 december
1926, medeondertekend door o.a.E. Heldring, prof. W.A. Bonger, Paul Scholten en drie
vice-admiraals: G.F. Tydeman, G.P. van Hecking Colenbrander en W.C.J. Smit. Zij raden
de aanneming van het verdrag af en menen dat heropening van de onderhandelingen gewenst
is over de volgende drie punten in onderlinge samenhang: 1. het kanaal van Antwerpen naar
Moerdijk, 2. het Belgisch voorbehoud inzake de doorvaart van Belgische oorlogsschepen,
3. het vraagstuk van de Wielingen.
Mr. D. Fock en Alida Françoise Johanna Fock-Diemont (1875-1931).
De commissie-Wentholt, op 8 april 1926 ingesteld door minister Van der Vegte - niet door
Bongaerts, zoals Heldring abusievelijk meent. Vgl. Greup, Rijnverbinding, p. 134; vgl.
eveneens dit werk voor hiernavolgende passages over de Amsterdam-Rijnverbinding.
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door Minister Bongaerts, ingesteld, heeft aan 's Ministers opvolger - Van der Vegte
- een ander tracé dan de Commissie-Limburg aangeraden, nl. over Vreeswijk, daar
zij de kruising van de Lek bij Wijkbij-Duurstede zonder stuw niet aanbevelen kan
en de bouw van een stuw op grond van de Rijnvaartacte feitelijk onmogelijk is,
althans heel veel moeite met de andere oeverstaten, die er allicht concessies voor
zich zelven uit zouden willen halen, zou medebrengen. Enkele leden van de
Commissie-Limburg kunnen deze afwijkende meening niet op zich laten zitten, en
vooral de ingenieur Köhler1 van de Gemeente Amsterdam en Donker2, lid van de
Kamer van Koophandel, bewegen hemel en aarde om het Gemeentebestuur te bewegen
den geldelijken steun van Amsterdam van het kiezen van het tracé-Limburg
afhankelijk te maken. Ik acht dit streven gevaarlijk, want de meening van de
Commissie-Wentholt wordt door invloedrijke lieden bij den Waterstaat, o.a. door
den ouden Lely, dien ik eenigen tijd geleden opzocht, gedeeld. Ik kan mij dus niet
voorstellen, dat de Minister zich voor het plan-Limburg, dat den onzekeren factor
van den overgang bij Wijk inhoudt, zal verklaren, noch dat de Tweede Kamer het
zou aannemen. Limburg zelf verklaarde mij trouwens, dat indien hij geweten had,
welke waarde op Lely's oordeel door den Waterstaat gesteld wordt, hij ook zijn advies
ingewonnen zou hebben, alvorens het rapport door zijn commissie te laten vaststellen.
Zelf heb ik geen oordeel in de technische strijdvraag betreffende de kruising bij Wijk,
doch met bezorgdheid bemerk ik sinds eenigen tijd dat de Burgemeester geheel door
Köhler op sleeptouw genomen is. Aan mijn verzoek hem eens persoonlijk over deze
zaak te kunnen spreken, voldoet hij, onder voorwendsel van te groote drukte, niet,
en toen ik hem onlangs even in de foule van een groot diner (t.g.v. den Franschen
luxe-trein) sprak, bleek het mij dat hij er niet veel voor gevoelde Wentholt te hooren
alvorens zijn meening vast te stellen, evenmin als hij scheen van plan te zijn op het
oordeel van de Kamer van Koophandel te wachten. Een dergelijke houding zou fataal
zijn, in het bijzonder daar de Kamer gehouden is - het is de uitdrukkelijke wensch
van den Minister - haar meening, indien zij afwijkt van die van het Gemeentebestuur,
te zijner kennis te brengen. Zaterdag kwamen Crone en Oderwald eenigszins ontsteld
bij mij, omdat zij in een vergadering aan het Stadhuis vernomen had-

1
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Vgl. o.a. Köhler, De gulden middenweg.
A. Donker.
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den, dat het inderdaad dien kant opging. Ik raadde Crone aan spoedig Ter Haar te
gaan zien. Hij deed dit, maar werd door dezen naar den Burgemeester doorgestuurd,
die dank zij Crone eindelijk inziet, dat hij gevaarlijk spel speelt.1 Het is treurig, zoo'n
man aan het hoofd van onze stad te zien.

21 Mei 1927.
Na het diner ten Paleize op Woensdag sprak de burgemeester mij aan over het
Rijnkanaal en zei mij o.a. dat B. & W. ongeveer 3 uur met Wentholt geconfereerd
hadden. Ik had den indruk dat die bespreking, welke zij aanvankelijk niet noodig
vonden, haar effect niet gemist heeft. Althans zeide De Vlugt zoo iets: men komt
licht onder den invloed van één voorstelling van zaken, daarmede op Köhler doelende,
dien hij eerst van plan was onvoorwaardelijk te volgen.
Overigens kan men van die Koninklijke bezoeken aan de hoofdstad alleen zeggen,
dat het beter is dat men ermede doorgaat, dan ermede uit te scheiden. Ze leveren
niets op wat de monarchie versterkt, maar Amsterdam geheel links te laten liggen
zou de menschen wellicht vijandig of onverschillig maken. Men is nu reeds zeer
lauw gestemd. De Koningin zelve zal daarin geen verbetering brengen, daarvoor is
ze, bij al haar plichtsgevoel, te terughoudend. Het diner waartoe ik uitgenoodigd
word (als Kamer van Koophandel) geeft haar weinig aanraking met de menschen.
Deze beperkt zich tot eenige formeele vragen in de cercle na den maaltijd, die ik al
zoo vaak beantwoord heb. Aan tafel zit ze midden tusschen het hof. Op zichzelf was
ditmaal de plechtigheid nog al genietbaar, vooral omdat we na het vertrek van H.M.
met den Prins en de Kamerheeren een sigaar bleven rooken, wat een gezellig besluit
van den avond was.

1

Vgl. Brief van G.H. Crone aan Heldring 16 mei 1927, in Collectie-Heldring. Daaruit blijkt
dat Ter Haar het met Crone eens was, dat de Kamer van Koophandel haar opinie moest
vormen alvorens B. en W. een oordeel gaven over het plan-Boven-Rijn. Crone legde de
burgemeester uit dat het naar buiten blijken van een afwijkende opinie van B. en W. en
K.v.K. fataal zou zijn voor het totstandkomen van het kanaal. De Vlugt zegde toe: ‘U kunt
er zeker van zijn dat alvorens wij een definitief oordeel vormen er met de Kamer van
Koophandel wordt gesproken.’
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24 Mei 1927.
Het weekend doorgebracht te Oisterwijk onder leiding van P.G. van Tienhoven, om
de terreinen te bezichtigen welke de Vereeniging voor Natuurmonumenten daar
langzamerhand verworven heeft. Gelogeerd in het hotel Bosch en Ven en Zondag
een uur of 6 gewandeld. 's Avonds te Boxtel den trein genomen. De Ministers
Beelaerts en Kan, Harinxma en Jac. Thijsse waren ook van de partij, en den volgenden
dag ontmoetten we op Kampina, een vroeger aan de Van Tienhovens behoord
hebbende boerderij, thans bezit van de Vereeniging, een paar Bosschenaren, den
ouden heer Sasse van Ysselt en Rijckevorsel. Het was heel gezellig, maar het weer
niet al te best. 's Morgens buiig. Het landschap, dat ik een 20 jaar niet gezien had,
beviel mij zeer. Ongeveer 1200 ha bosch, hei en ven zijn aldus voor de ontginnende
hand gespaard. Het viel mij op, hoezeer Brabant uiterlijk in welvaart vooruit gegaan
is. Toch klagen ze er steeds, in de eerste plaats de industrieelen, die dezer dagen hun
Kamers van Koophandel een vereenigde kreet om protectie deden uiten1, op het
oogenblik nog wel dat de Economische Conferentie te Genève en speciaal de sectie
van de douane-tarieven o.l.v. Colijn tot een resolutie is gekomen die sterker in
vrijhandelsrichting gaat dan ik verwacht had.
Behalve het verlangen weer eens een flinke wandeling te maken, deed tot dezen
tocht besluiten de wensch om de medewerking van Kan te krijgen voor het
ineenschakelen van de organen die gewestelijke uitbreiding, wegenaanleg en het
behoud van natuurschoon bekijken, daar deze thans ieder voor zich zelf werken, met
heillooze gevolgen in het verschiet, zeker voor het landschap, dat van alle kanten
bedreigd wordt en over een kort aantal jaren verdwenen zal zijn, tenzij nu de reddende
hand helpt. Dit geldt in de eerste plaats voor de omstreken der groote steden. In de
buurt van Amsterdam moeten wij althans zien te behouden: in het Gooi, hetgeen
over is van het Bosch van Bredius - incluis de Bikkenberg - en de aangren-

1

N.a.v. het aardewerkwetje. Vgl. Jaarversl. K.v.K.'s Bosch (1927), p. 32, waar Heldring
verweten wordt zich er niet voldoende rekenschap van te geven dat de exportcijfers der
goederen niet evenredig zijn aan de waarde dier goederen, en dat de industrie in het Zuiden
te zeer ondervindt dat goederen en waarde in een zeer ongunstige verhouding staan en de
export der goederen plaats vindt ten koste van kapitaal, nl. tegen kostprijs, om het bedrijf op
gang te houden.
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zende hei; in het duin: de duinen van Van der Vliet, Cremer, Van Hoorn en Boreel,
dus de streek tusschen den Bloemendaalschen zeeweg en IJmuiden.1 Met het eerste
stuk ben ik met Tienhoven, Boomkamp2 en Emile Luden bezig. Röell3 hebben wij
ervoor geinteresseerd, die het als provincie bij de betrokken gemeenten wil
aanbrengen, waarvan Amsterdam en Bussum het meeste moeten doen. Het duinplan
is slechts aangestipt. Daarvoor is veel geld noodig, 3 à 4 millioen. Men wil dat ik
met Jan Luden4 aanbind, een harde noot om te kraken.

3 Juni 1927.
Dezer dagen Wentholt bij mij gehad, die mij hulp vroeg voor het samenstellen van
een economische nota over het nieuwe kanaal ten behoeve van den Minister, die stof
voor de Memorie van Toelichting wenscht. Hij vertelde mij van zijn onderhoud met
B. & W. (het geheele college was aanwezig en bovendien Roovers, de
gemeentesecretaris) op Maandag 15 Mei, waarvan hij ‘gematigd enthousiast’
teruggekeerd was. Men had hem zonder eenige vooringenomenheid ondervraagd en
zijn verdediging aangehoord, terwijl Roovers voortdurend goedkeurend geknikt had,
waaruit hij afgeleid had dat deze wel ruzie met Köhler zou hebben. Ten slotte had
de Burgemeester hem zeer voor zijn rustige manier van uiteenzetten bedankt. Van
Köhler, die zeer heftig is, is hij dit klaarblijkelijk niet gewend. De zaak schijnt dus
nog niet verloren te zijn.

10 Juni 1927.
Nog steeds niets van den Burgemeester gehoord, doch gisteren vernam Dubois5 van
Roovers, dat B. & W. inderdaad naar Wentholt's meening overhellen, maar nu nog
een contra-nota van Köhler wachtende zijn, die deze week moet inkomen.
Gisteren werd Van Heutsz' stoffelijk overschot op de Oosterbegraafplaats bijgezet.
De grootste Nederlander van den modernen

1
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Deze kwestie zal Heldring nog veelvuldig bezig houden. Vgl. hier p. 702.
Vermoedelijk P. van Leeuwen Boomkamp.
Mr. dr. A. baron Röell, de comm. der Koningin in Noord-Holland.
Mr. dr. J. Luden.
De secretaris der Amsterdamse Kamer van Koophandel.
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tijd. Zoo'n man hadden wij thans in Indië noodig. De plechtigheid met het militair
eerbetoon was indrukwekkend, totdat de eindelooze redevoeringen den indruk
bedierven.

11 Juni 1927.
Gisteren at Colijn bij mij, die mij zijn ervaringen te Genève verhaalde.1 Zonder twijfel
heeft hij daar een belangrijke en nuttige rol gespeeld, ondanks zijn vroegere neiging
tot protectionisme. Wij lieten onze gedachten gaan over hetgeen gedaan moet worden
om de lijn die te Genève aangegeven is, door te trekken, o.a. te Stockholm, waarheen
ik over een dag of 10 vertrek ter bijwoning van het congres der Internationale Kamer
van Koophandel. Voorts sprak ik af, dat ik Layton, den redacteur van The Economist,
zal uitnoodigen hier in September voor de Verg. voor den Volkenbond op te treden.
Layton, die een der Britsche gedelegeerden ter conferentie was, heeft Colijns hart
gestolen. Hij is trouwens een zeer helder en bekwaam man. Evenzoo had hij groote
bewondering voor den Franschman Serruys en den Zweed Rydbeck, dien ik in 1919
te Parijs ontmoette.2 Ik had toen geen overweldigenden indruk van hem. Te Stockholm
zie ik hem weer. Wij moeten daar en hier de lijn van Genève doortrekken.
Colijn is voornemens tegen het einde des jaars naar Indië te gaan, waar hij 12 jaar
niet geweest is.3 Hij wil zich rekenschap geven van den tegenwoordigen toestand en
o.a. van de rol die De Graeff4 er speelt. Het gevoel van onbehagelijkheid dat deze in
het moederland verwekt heeft, is zeer verbreid, maar men moet ter plaatse geweest
zijn om met volledige kennis van zaken te oordeelen. Colijn was zeer afkeurend over
de Graeff's persconferenties en zijn polemiek daarin met journalisten over wie van
beiden een leugenaar was.5

1
2
3
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Vgl. hieromtrent ook Puchinger, Colijn, p. 142 vlg.
Vgl. hier p. 315.
Colijn ging in 1928 naar Ned.-Indië; daaruit ontstond diens befaamde Koloniale vraagstukken
van heden en morgen. Vgl. Puchinger, Colijn, p. 154.
Vgl. brief Colijn aan Van Aalst, 5 sept. 1927, in Puchinger, Colijn, p. 153: ‘Er bestaat bij
mij ernstige twijfel aan het beleid van De Graeff ....’ (de gouverneur-generaal).
De Graeff was op zijn persconferenties opgekomen tegen de berichtgeving van het Nieuws
van de Dag van Ned.-Indië, 7 mei 1927, ter zake van internering en gratiëring. Met name de
mededeling dat alle veroordeelden in verband met de overtredingen van het vergaderverbod
gegratieerd werden, noemde de g.g. een aparte leugen. Een en ander leidde in de Indische
kranten tot een polemiek. Vgl. De Telegraaf van 7 juni 1927.
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15 Juni 1927.
Eergisteren Waszink, Minister van Onderwijs, bezocht over het behoud van
Natuurmonumenten - in het bijzonder de duinen tusschen den Bloemendaalschen
zeeweg en het Noordzeekanaal - en over ineenschakeling van de verschillende organen
die over de bestemming van den grond adviseeren of besluiten. Vond hem tegenover
het eerste sympathiek gestemd, en over de ineenschakeling heeft hij reeds een brief
aan Binnenlandsche Zaken en Financiën verzonden. Genoemd duincomplex is het
laatste ongeschonden natuurterrein met een zeer eigenaardige flora in de buurt van
Amsterdam en Haarlem. Het Naaldenveld heeft men helaas laten loopen, het wordt
nu weldra als villa-terrein verkaveld. Samenwerking van staat, provincie en gemeenten
is nu noodig om het laatste te redden wat over is - over het geheele land.
De Geer zal er aanvankelijk niets voor gevoelen, Noord-Holland en Amsterdam
eerder. Een moeilijk punt zijn voorts in vele gevallen de eigenaren van den grond.
Er zijn geen wettelijke mogelijkheden behalve door de boschwet, welke op de boschjes
in de duinen niet van toepassing is, om dezen tot medewerking te dwingen, en ik
betwijfel of eigenaren als de Erven Van der Vliet zonder dwang welwillend zullen
zijn. Met Van Tienhoven heb ik afgesproken, dat ik op een geschikt oogenblik Jan
Luden zal aanklampen.
Wentholt was heden wederom bij mij om over zijn nota te spreken. Hij begint zich
over het zwijgen van Amsterdam ongerust te maken, daar zijn organisatie (die voor
het graven van het Maas-Waal-kanaal) uit elkaar valt, indien niet spoedig een decisie
komt en hij deze voor de Amsterdam-Rijnverbinding kan gebruiken.
Daar ik den Burgemeester, die mij driemaal beloofd heeft, mij zoo spoedig mogelijk
uit te noodigen om de zaak te bespreken, niet achterna wil loopen, schelde ik na
Wentholt's vertrek Ter Haar op, die mij zeide, dat de 2de nota van Köhler nog niet
gereed was, maar dat de Burgemeester, die den 21sten met vacantie gaat, de zaak
voor zijn vertrek wil afdoen. Ik zeide hem dat ik dien dag ook op reis moest (naar
Stockholm) en dat er vóórdien heel weinig tijd meer overschoot, vooral indien Köhler
zijn stuk nog niet ingeleverd had. Hij erkende dat, maar zou de aandacht van den
Burgemeester er op vestigen. Daarop zeide ik hem, dat ik het vasthouden aan Köhlers
meening fataal voor Amsterdams belang zou achten, daar de Minister het plan via
Wijk niet bij het Parlement zal brengen noch dit het
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zal goedkeuren, nu Wentholt, en met hem toonaangevende menschen van den
Waterstaat, den overgang te Wijk zonder stuw een zeer groot risico achten. Men had,
zoo zeide ik, zich eenvoudig de vraag te stellen, of het kanaal via Vreeswijk zoo veel
slechter is dan het andere, dat men aan het laatste moest vasthouden, ondanks de
slechte kansen op verwezenlijking. M.i. was het kanaal Vreeswijk zelfs te verkiezen
boven dat over Wijk. Ter Haar zeide mij dit met genoegen te vernemen, want de
stemming bij B. & W. was sedert hun conferentie met Wentholt te zijnen gunste
omgeslagen. Men moest echter Köhler in de gelegenheid stellen, zijn bezwaren tegen
de opmerkingen van Wentholt te ontwikkelen. Deze mededeeling op zich zelve is
heugelijk, maar ik zie deze vertraging met zorg aan, ook omdat de verkiezingen voor
den Gemeenteraad een nieuwe samenstelling van het college van Wethouders aan
de orde gesteld hebben en omdat de periode van vacanties aanbreekt.

12 Juli 1927.
Zes dezer uit Stockholm teruggekeerd, waar ik voor de eerste maal een congres der
Internationale Kamer van Koophandel bijwoonde. Tot dusver heb ik mij aan de
werkzaamheden van die instelling onttrokken, daar ik meer dan genoeg werk heb en
zij mij langen tijd niet zeer nuttig toescheen. Het laatste is echter niet meer vol te
houden, daar de kopstukken uit Amerika en Engeland er zich voor inspannen en haar
aanbevelingen o.a. grooten invloed op de aanbevelingen van de economische
conferentie te Genève hebben gehad. Daar de handelsbelemmeringen ook te
Stockholm den hoofdschotel zouden vormen en het waarschijnlijk was, dat besloten
zou worden, dat het volgende congres - in 1929 - te Amsterdam zal plaats vinden,
meende ik goed te doen ditmaal van de partij te zijn. Door de resolutie in zake de
handelsbelemmeringen belangrijk te versterken, heeft de Nederlandsche delegatie
er nuttig werk verricht, en de schitterende ontvangst door de Zweden heeft mij doen
inzien, dat ons in 1929 geen geringe taak wacht. De beperkte hotelruimte tegenover
het groote aantal congressisten - te Stockholm 800 - is de moeilijkst op te lossen
puzzle.
De reis naar Stockholm ging via Gothenburg en vandaar via het Göta-kanaal - 3
dagen en 2 nachten, wel de moeite waard om een indruk van dit land van meren en
wouden op te doen. Te Gothenburg ontvangen door de heeren Mannheimer en Frisell
van de Skandinaviska Kreditaktiebolag, wier directeur Rydbeck ik aan boord van
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de boot Sassnitz-Trelleborg ontmoet had. Ik bezocht het schilderijenmuseum,
merkwaardig door zijn verzameling moderne Zweedsche kunst, waaruit ik noteerde
Arosenius, Wilhelmson en Ejnar Nilsen, en het zeer goed ingerichte museum van
toegepaste kunst, waar ik door den heer Munthe rondgeleid werd. Belangrijk is er
de verzameling oude Zweedsche tapijten, oud bindwerk, oud Zweedsch porcelein
en aardewerk (18de eeuw), meubelen, terwijl ook de oud-Chineesche collectie
genoemd mag worden. Aan boord van het bootje bevonden zich o.a. de Heer en
Mevrouw van Linden van den Heuvel uit Vlaardingen en een praatzieken
Iersch-Canadeeschen journalist, O'Higgings genaamd. Te Stockholm had ik weinig
gelegenheid musea te zien. Toch bewonderde ik er een paar keer den Claudius Civilis,
die er veel minder goed hangt dan in 1925 hier, en de 5 of 6 oude Rembrandts,
waaronder het meisje aan het venster. Verder eenige goede Chardins, een mooie
Lancret, goede Cranachs, middelmatige Italianen, goed oud-Chineesch. Interessant
is het Nordiske Museum - kleederdrachten en woninginrichtingen.
Het nieuwe stadhuis is prachtig gelegen, groot van opvatting, rijk van uitvoering,
maar een concoctie van allerlei niet bij elkaar behoorende motieven uit oude stijlen.
Venetië heeft daarbij sterk geïnspireerd. De met fonkelende mozaïek bekleede eetzaal
is somptueus bij een avondfeest, en verheven is de torenzaal met haar moskeeachtig
plafond.
Overleden is de oude heer Briegleb1 - 85 jaar - mijn eerste patroon, aan wien ik
de grondslagen van een zeer goede commercieele opleiding te danken heb. Hij heeft
zich veel moeite voor mij gegeven. Hij was een geboren Beier, had niets van de
Beiersche Gemütlichkeit, altijd gehaast en op profijt bedacht, maar zeer bekwaam
en ontwikkeld. Een goed linguïst, sprak slecht, maar schreef uitmuntend Nederlandsch
- verwijderde elk Germanisme, dat wij nog wel eens gebruikten - en ook de andere
talen. Aan hem is grootendeels de beteekenis van de Amsterdamsche kinamarkt te
danken. Een groot fortuin verdiende hij met zijn Ripolin, dat hij tezamen met Dr.
Riepdem alten Schafskopf, zooals hij hem placht te noemen - uitvond. Ik heb hem
het laatst een jaar of 4/5 geleden op de brug bij de Doelenstraat ontmoet, nog even
vlug ter been als 35 jaar geleden, toen ik zijn dienst verliet.

1

O.W.G. Briegleb. Over hem vgl. hier p. 58 e.v.
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22 Juli 1927.
Plate1 uit Rotterdam was dezer dagen bij mij, om mij mede uit naam van Suermondt2
over het Moerdijkkanaal te spreken. Zij hebben vernomen, dat Beelaerts dat als een
onafwijsbare concessie aan België beschouwt, nu het eenmaal door Karnebeek is
toegegeven en de tegenstand in Holland de Belgen de waarde er van heeft doen
inzien. Hij raadpleegt dientengevolge ook hoofden van politieke partijen, o.a. v.
Lanschot en Albarda. Hetzelfde heeft Nierstrasz onlangs aan Dubois verteld, maar
het merkwaardige is, dat deze Rotterdammers het nu voor een verloren zaak aanzien
en zich afvragen of men zich daarop maar niet tijdig moet instellen, o.a. door het
zoeken naar een tegen-concessie, als hoedanig Plate een preferentieele behandeling
door België van den Nederlandschen invoer noemde. Het was een onverwachte draai,
waarvoor ik kwam te staan. Ik zeide te meenen, dat we voorloopig op het standpunt
moeten blijven staan: geen Moerdijkkanaal, al heb ik persoonlijk den politieken kant
van het tractaat zwaarder laten wegen dan dit. Volgens Plate zouden we een
aanneembaar Schelde-régime krijgen. Ik schelde Beelaerts nog dien middag op om
hem zoo mogelijk uit te vorschen, doch hoorde van hem, dat hij op het punt stond
tot 15 Aug. met vacantie te gaan.
Aan De Vlugt schreef ik voor 8 à 10 dagen een briefje, er op aandringende dat de
Kamer van Koophandel vóór de laatste zomervergadering op 22 Juli om haar oordeel
in de kwestie der Rijnverbinding zou gevraagd worden. Inderdaad ontving zij gisteren
een briefje van B. & W. dat verzoek inhoudende, doch begeleidende een ontwerpbrief
aan den Minister, waarin het college gemotiveerd (hoewel gebrekkig) aandringt op
het tracé via Wijk. Aan het verzoek is de wenk toegevoegd, dat de Kamer zich
daarmede vereenigde, want dan, zoo zeggen B. & W., staat het vast dat de oplossing,
aldus gewenscht, verkregen wordt. Van eenig voorafgaand overleg, zooals gevraagd
en toegezegd, geen sprake. Het college stuurt dezen brief slechts als formaliteit,
omdat de Minister ook de meening der Kamer kennen wil. Het zou in hooge mate
grievend zijn aldus behandeld te worden, indien wij niet in aanmerking nemen, dat
manieren aan het Stadhuis geheel zoek zijn. De burgemeester, die klaarblijkelijk
weer heeft moeten doen wat Wibaut wenschte en tegenover mij zijn
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Mr. W. Suermondt Lzn.
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woord niet hield, is een kwal. In de Kamer is Donker, oud-lid van de Kamer in de
Staatscommissie-Limburg, heftig voor Wijk, Verschure loopt met hem mede, Kraane1
is oppervlakkig opportunist, Crone en ik achten Wijk en Vreeswijk ongeveer
gelijkwaardig, maar durven Wijk niet goed aan, omdat daarop nu eenmaal het dubium
van de stuw geworpen is. Oderwald loopt weer achter ons aan.

25 Juli 1927.
Eergisteren ontmoette ik den Burgemeester op Schiphol bij de aankomst van het
vliegtuig onder Geysendorfer uit Indië. Ik gaf hem onbewimpeld mijn meening over
den inhoud van den brief van B. & W. aan de Kamer van Koophandel te kennen. Hij
verklaarde, dat daarin geenszins de wensch van B. & W. gelezen moest worden drang
op de Kamer in de een of andere richting uit te oefenen noch geringschatting van
haar advies en dat, indien dat er in gelezen zou kunnen worden, zulks toe te schrijven
was aan de haast waarin hij opgesteld werd om den datum van 22 Juli, dien ik hem
genoemd had, nog te bereiken. Gaarne en te allen tijde waren B. & W. tot overleg
bereid. Men had slechts zijn voorloopige conclusie willen vaststellen, alvorens tot
overleg te komen.

6 Augustus 1927.
Dezer dagen heb ik hier het Comité Maritime International ontvangen. De
hoofdschotel was de verplichte verzekering van passagiers, waaraan Sir Norman Hill
zijn hart verpand heeft. Duitschers, Scandinaviërs en wij zijn er tot nu toe tegen.
Franschen en Italianen er voor, maar toch niet zoo of zij verzetten zich niet tegen
verdere commissoriale behandeling. Ten slotte onderwierpen de Engelschen zich
daaraan eveneens na hardnekkigen tegenstand. De vrees der Engelschen is, dat de
Volkenbond deze zaak gaat uitwerken, nu hij zich eenmaal het lot der emigranten
heeft aangetrokken en gegeven de theoretische en socialistische tendens van het
Bureau du Travail. Zij laten zich m.i. te veel voortzweepen en komen dan tot
angstmaatregelen. De Hague rules waren op zekere hoogte ook een product van
vrees. Een man van het Bureau du Travail was ook aanwezig.
Ik had weer gelegenheid de veelzijdige bekwaamheid van Louis

1

C.G. Vattier Kraane.
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Franck, den president, te bewonderen. Hij beheerscht wat hij behandelt volkomen,
op economisch zoowel als op juridisch gebied, spreekt en improviseert in vijf talen,
is een goed kunstkenner en weet den weg in de Nederlandsche poëzie veel beter dan
ik. Zeer sympathiek, het type van den beschaafden en geleerden Engelschen rechter
is ook Lord Merrivale, vroeger Sir Henry Duke. Loder, onze president, moest
grootendeels wegens zittingen van het Internationale Gerechtshof afwezig zijn. Hij
is buitengewoon krachtig en levendig voor zijn 78 jaar. De Duitschers waren minnetjes
vertegenwoordigd ondanks de aanwezigheid van een directeur der Norddeutsche
Lloyd, een zeer ungehobelten mof, met een veel betere vrouw - Geheimrat Stimming.
Schitterend redenaar is de Franschman Ripert van de Ecole des Sciences en een
heldere Amerikaan: Charles Haight. Van onze menschen kwam Asser verdienstelijk
op den voorgrond. Helaas hadden wij te erkennen, dat onze regeering buitengewoon
slecht medewerkt tot de verheffing van internationale zeerechtconventies.
De aanwezige buitenlandsche reeders hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt
om mij te verzoeken mij aan het hoofd van de delegatie te stellen welke de
International Shipping Conference op uitnoodiging van den Volkenbond naar Genève
afvaardigt. Dit is het eerste contact dat de Volkenbond met de reeders zoekt en men
acht het van veel gewicht dat uit alle landen een goede vertegenwoordiging komt,
terwijl de Engelschen liever geen eigen man aan het hoofd zien, om de zaak geen al
te zeer Engelsch karakter te verleenen. Ik heb nog geen besluit genomen, moet het
met Van Hasselt1 overleggen, die voor het transito-verkeer gevraagd is, deel van de
delegatie uit te maken. Vrees ook voor verdere besognes in Genève en elders, wanneer
ik mij eenmaal in dit internationale veld begeef. Hill2 en Cleminson dringen er nog
al op aan (Chamber of Shipping).

18 Augustus 1927.
Gisteren Beelaerts opgezocht. Hij verklaarde, en maakte den indruk geheel eerlijk
te zijn, dat hij niet met België onderhandelt, integendeel met Van de Velde3
overeengekomen is de zaak voorloopig te laten rusten, totdat de golven die zoo hoog
gegaan zijn, uitgeloopen zullen zijn. Ergo is er niets waar van de bewering, dat hij
tegenover
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J. van Hasselt, de K.N.S.M.-directeur.
Waarschijnlijk niet Sir Norman Hill, maar P.M. Hill. Vgl. register.
E. van der Velde, de Belgische minister van buitenl. zaken.
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v.d. Velde reeds inschikkelijkheid t.a.v. het Moerdijkkanaal betoond zou hebben.
Wel wordt aan de departementen onderzocht wat de economische beteekenis van
verschillende bepalingen in het vorige verdrag is. T.z.t. zal Beelaerts Amsterdam en
Rotterdam raadplegen.
Voorts spraken wij over een grootkruis aan Franck te verleenen, wat hij niet
opportuun acht, over de raadsvergadering van den Volkenbond in September, waar
onze regeering krachtig zal opkomen voor verwezenlijking van de aanbevelingen
der Economische Conferentie, en over Indië, waarvandaan vele sombere berichten
komen. Wij loopen daar naar een ernstige crisis, en of De Graeff1 die zal kunnen
bedwingen, is de vraag. Beelaerts gaf mij sterk in overweging Koningsberger2 te
gaan spreken, wat ik eerst niet wilde doen, daar Koningsberger tegenover De Graeff
in een afhankelijke positie verkeert (wegens het feit, dat de laatste hem indertijd,
toen hij aan lager wal was, naar boven heeft gebracht door hem tot Voorzitter van
den Volksraad te laten benoemen). Ik vond Koningsberger echter niet (met verlof).

19 Augustus 1927.
Gisteren den Burgemeester bezocht en afgesproken, dat we den 30sten met B. & W.
over de Rijnverbinding zullen confereeren. De meening van de Kamer van
Koophandel is hun schriftelijk meegedeeld. Voorts heb ik hem onder vier oogen
gezegd, dat bijaldien de Minister meent het plan via Wijk niet voor de Kamer te
kunnen brengen, ik achtte dat Amsterdam het plan via Vreeswijk zonder groot bezwaar
kan aanvaarden, daar het nauwelijks bij het andere ten achter staat, wat
gebruikswaarde betreft.
Tevens met hem het congres der Internationale Kamer van Koophandel in 1929
hier ter stede te houden besproken en dit eveneens met Röell3 gedaan, dien ik 's
middags ontmoette. Wij moeten t.z.t. ook de belangstelling van de Koningin voor
deze zaak zien op te wekken, wat nog wel eens zou kunnen mislukken.
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De gouverneur-generaal jhr. mr. A.C.D. de Graeff.
Dr. J.C. Koningsberger, de minister van Koloniën.
Mr. dr. A. baron Röell, de comm. der Koningin in Noord-Holland.
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Genève, 27 Augustus 1927.
Zes dagen hier doorgebracht om voor de internationale reederswereld eenig meerderen
invloed in de beraadslagingen van den Volkenbond over verkeersaangelegenheden
te verkrijgen en tevens te verhinderen, dat hij onnoodige zaken aanhaalt en onzen
tijd nutteloos verloren doet gaan. De conferentie is nog niet afgeloopen, doch ik moet
naar Amsterdam terug. Ik heb den indruk, dat ik niet zonder succes bezig geweest
ben. Zeer veel hulp heb ik aan den uitmuntenden adjunct-secretaris van de
International Shipping Conference, Philip Maurice Hill, gehad, terwijl ik op de
aangenaamste manier met den voorzitter der delegatie van de Internationale Kamer
van Koophandel, Sandeman Allen (vroeger als Voorzitter der Liverpoolsche Kamer
van Koophandel ontmoet), heb samengewerkt. Dank zij ons gemeenschappelijk
optreden, is de notie dat men zonder de zakenmenschen niet moet trachten te
legisleeren, wel doorgedrongen. Ook aan het contact met den Nederlandschen
regeeringsgedelegeerde Van Eysinga1 had ik veel. Onder de delegatie der
Internationale Kamer van Koophandel noem ik nog Dolléans, mij sedert lang bekend,
secretaris-generaal, Bastaki, een intelligenten en aangenamen Roemeen op
luchtvaartgebied, Leslie Runciman, den jeugdigen en zeer ontwikkelden zoon van
den vroegeren liberalen president van de Board of Trade, verder de Duitsche
medewerkers Dr. Riedberg en Dr. Wohl. Bij het secretariaat van de verkeerscommissie
treedt vooral de zeer bekwame algemeene secretaris Haas, philosoof van huis uit,
maar zeer practisch, op den voorgrond. Hij is gesecundeerd door Romeyn, een
Hollander, die hier goed bekend staat.

30 Augustus 1927.
De Voorzitter van de New Yorksche Kamer van Koophandel, Mr. W. de Bost en
zijn vrouw ten eten gehad. Geschikte menschen.

31 Augustus 1927.
Bij den Burgemeester aan den lunch ontmoet Mr. Malan, Minister van Spoorwegen
en Havens in Zuid Afrika, en Mr. Wilcoks, eveneens een Afrikaander van de
tegenwoordige regeeringspartij.

1

Prof. mr. jhr. W.J.M. van Eysinga.
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3 September 1927.
Vergadering bij Van Beuningen te Rotterdam over de liberale partij. Berichten uit
Indië verontrustend.

5 September 1927.
Bezoek van Berenson en zijn vrouw. Hij ziet mijn vrouwsportret uit de Venetiaansche
school niet voor een Titiaan aan, ook niet voor een Palma, maar weet niet wie de
schilder wel kan zijn. Wellicht een Hollander of Vlaming, die destijds in Venetië bij
de groote meesters werkten. Hij noemt - doch geheel zonder consequentie - den naam
van Sustris uit Luik, dien ik beken nooit gehoord te hebben. Mijn mooiste stuk vindt
hij mijn Savoldo, geheel in tegenstelling met Gronau en anderen, die de Titiaans het
meest bewonderen. Gronau is wellicht niet geheel onpartijdig, omvat hij een certificaat
van die schilderijen heeft afgegeven.

8 September 1927.
Eenige maanden geleden bezocht Gerzon1 mij namens de Israëlitische fractie der
liberale partij alhier met de boodschap, dat men op W. Boissevain2 niet meer zou
stemmen, indien hij Voorzitter van de Groote Club bleef, die Joden deballoteert. Hij
of Asscher waren bereid dit zelf aan Boissevain te zeggen, maar eerst wilden zij mij
consulteeren. Ik heb hem toen verzocht de zaak aan mij over te laten, omdat ik
Boissevain sedert onze jeugdjaren ken. Mijn bedoeling was echter er met Fock over
te spreken, omdat Boissevain voor een hint van den partijbaas allicht zeer gevoelig
is. Het is nl. een groote domheid van hem geweest, dat voorzitterschap te aanvaarden,
terwijl hij liberaal politicus en van de Joodsche stemmen mede afhankelijk is voor
zijn herkiezing in den Gemeenteraad, de Provinciale Staten en de Tweede Kamer.
De vacantie kwam tusschenbeide, de zaak is niet zeer urgent en zoo kwam van het
onderhoud met Fock nog niets. Het moet echter spoedig plaats hebben.
Gisteren kwam echter Rutgers3, het hoofd van de afdeeling van de Vrijheidsbond
hier ter stede, bij mij om over de wethouderscrisis te spreken. De socialisten, hoewel
maar ⅓ van de raadszetels innemen-

1
2
3

E. Gerzon.
Walrave Boissevain, de a.s. Amsterdamse wethouder.
Mr. J. Rutgers.
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de, verlangen ½ d.i. 3 van de wethoudersplaatsen en bedanken voor de 2 die de
overige partijen, behalve de vrijzinnig-democraten, die als altijd half achter de
socialisten aanloopen, hun willen toekennen. Voor die andere partijen is het dus de
vraag: bukken voor de willekeur der socialisten of een burgerlijk college vormen,
dat in den raad niet over een meerderheid beschikt en niet uit sterke figuren bestaat.
Rutgers en ik zijn van meening, liever in vredesnaam het eerste, want het burgerlijk
college zou op een mislukking uitloopen, geen bezuiniging bewerkstelligen en bij
een volgende raadsverkiezing de socialisten versterken. Beter is het, dat zij van de
regeering in deze omstandigheden de medeverantwoordelijkheid - ja zelfs een heel
groot deel er in dragen. Echter heeft W. Boissevain neiging om wethouder te spelen1
en Vos2, de tegenwoordige liberale wethouder, die zijn vol wethouderspensioen heeft,
om Kamerlid te worden, hetgeen hem bovendien nog door het aanbod van een
particuliere betrekking aantrekkelijk schijnt gemaakt te worden. Voor de liberale
partij zou dit echter een ernstig nadeel beteekenen. W. Boissevain in de oppositie is
vrij goed, maar zou als wethouder een failure zijn en door hem in de Tweede Kamer
door Vos te laten vervangen, gaan we daar een richting op die wij niet wenschen.
Worden zij alle beiden wethouder en zijn ze dus geen van beiden lid der Kamer, dan
zou W. Boissevain daar door Mevr. Francken-Dyserinck vervangen worden. Ik ben
dus naar W. Boissevain toegestapt en heb hem de boodschap der Joden overgebracht,
waardoor het gesprek na eenigen tijd van zelf op de wethouderskwestie kwam. W.
Boissevain, steeds doordrongen van eigen voortreffelijkheid, vond de boodschap
onaangenaam en zou ongaarne zijn wethoudersambitie laten schieten, maar ik heb
hem, geloof ik, wel duidelijk gemaakt, dat indien hij de Joden niet geruststelt, aan
zijn politieke loopbaan bij de eerste de beste gelegenheid een einde komt. Ik heb
eenige hoop, dat hij wijs zal zijn.

11 September 1927.
Aan Beelaerts heb ik een briefje geschreven, hem mijn instemming met zijn
onverwachte verbreking van het stilzwijgen der kleine staten te Genève betuigende.
Of wij goed doen, op de invoering van het

1
2

Het lukte Boissevain inderdaad wethouder te worden (van volkshuisvesting).
Dr. I.H.J. Vos.
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protocol van 19241 aan te sturen, is een andere kwestie. Hoofdzaak is dat de kleine
mogendheden ondubbelzinnig te kennen geven dat zij den tegenwoordigen toestand,
waarin de tegenstellingen tusschen Frankrijk en Duitschland ondanks Locarno
voortduren, prikkelingen voortdurend gegeven worden en Engeland ook van de
Volkenbondspolitiek afdwaalt, niet goedschiks accepteeren. Dit is een moedige daad,
waarvan wat zal blijven zitten. Zeer te betreuren is daarentegen Beelaerts' slot, waarin
hij dreigt, dat Nederland tot de represaille- en retorsiepolitiek zal overgaan, indien
de overige landen zich niet spoedig tot de matigingspolitiek, door de Economische
Conferentie aangeprezen, bekeeren.2

17 September 1927.
Mijn hoop dat Wally Boissevain verstandig zou zijn, is niet verwezenlijkt. De lust
naar een wethouderszetel is hem te sterk geweest en hij - zelf geen groot licht, hoewel
van het tegendeel overtuigd - maakt nu deel uit van een zeer zwak stelletje wethouders
uit de burgerlijke partijen gekozen, met socialisten en communisten in de oppositie.3
Er komt niets van terecht, tot schade o.m. van de liberale partij. Ik heb nu Fock,
Voorzitter van den Vrijheidsbond, met wien ik gisteren vergaderde, verzocht W.
Boissevain aan het verstand te brengen, dat hij althans als Voorzitter van de Groote
Club moet bedanken. Dit zal hij doen en tevens zal hij van hem verlangen, dat hij
het lidmaatschap der Provinciale Staten er aan geeft, waar hij in den weg van een
zekeren Hr. van Creveld, die over een niet onbelangrijken aanhang bij de Joden
beschikt, staat. Het bleek mij, dat men hem in de Tweede Kamer ook wel kwijt wil
zijn, daar hij telkens bij gewichtige stemmingen op het appèl ontbreekt en golf speelt.
De Kamerleden Knottenbelt en Boon waren eveneens bij het onderhoud tegenwoordig.
Op diezelfde vergadering - waar ook Waller,

1

2
3

Het zg. protocol van Genève (1924) beoogde oorlog onmogelijk te maken. De ondertekenaars
zouden beloven ieder geschil, juridisch of niet, aan arbitrage te onderwerpen. Vgl. Brugmans,
Kantelend tijdperk, p. 21.
Vgl. de rede van 6 september 1927 in Oranjeboek Verslag zitting Volkenbond, 5-27 september
1927.
Het college, bestaande uit F.M. Wibaut, S. Rodriguez de Miranda, J. ter Haar jr., dr. I.H.J.
Vos, E. Polak en J.H.A.L. von Frijtag Drabbe, werd per 13 september 1927 als volgt
gewijzigd: J. ter Haar Jr., dr. I.H.J. Vos en J.H.A.L. Drabbe bleven aan, de overigen werden
vervangen door E.J. Abrahams, Th.M. Ketelaar en Walrave Boissevain.
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Philips, Gelderman en Van Beuningen waren - werd afgesproken, dat de
Vrijheidsbond Van Kempen, gouverneur van Sumatra's Oostkust, bij de volgende
verkiezingen als candidaat zal stellen en zoo eenigszins mogelijk ook Cort van der
Linden1, terwijl men moeite zal doen - met zeer waarschijnlijk succes - om Waller
en Gelderman in het hoofdbestuur der liberale partij op te nemen. Ik heb echter
duidelijk gezegd, dat men met Waller niet zijn inzichten op het gebied van
vrijhandel-bescherming - hij is protectionist - mocht overnemen. Dit werd beaamd.
Toch ben ik niet geheel gerust.

30 September 1927.
Zondag at Layton (redacteur Economist) bij mij, die Maandag hier over de
Economische Conferentie sprak. Gisteren hadden wij den Engelschen gezant en zijn
vrouw bij ons te eten (Granville), ook den Secretaris Houstoun Boswall en Mrs., den
consul-generaal Wildman en Mrs.

2 November 1927.
De 29sten terug van een vacantiereis naar Italië. Op de heenreis even te Rheinbreitbach
bij Honnef gestopt om kennis te maken met den oud-burgemeester Biesenbach en
zijn vrouw. Zij is een Hoffmann, afstammelinge van den Generaal Heldring, in 1779
gestorven en zoon van den gemeenschappelijken stamvader Hans Hendrik. Geschikte
mensen. Ook te Lausanne overgebleven en daar bij Georges Bonnard gegeten. Toen
naar Genua, Pisa, Lucca, Volterra, S. Gimignano, Siena, Pienza, Montepulciano,
Chiusi, Orvieto, Todi, Assisi, Florence en Parijs. Zeer genoten, maar na eenigen tijd
was ik vermoeider dan toen ik vertrok wegens het inspannend bestudeeren der
primitieven. De 4 dagen te Parijs knapten mij weer op. Thuis vond ik alles gelukkig
wel. In zaken zoo zoo; 2 totaalverliezen in 1927, hoogere kolen- en olieprijzen en
geen voldoende compensatie in betere vrachten. De Regeering annonceert haar
voornemen met een vechttarief te komen. Dat wordt voor mij ook vechten. Het
nieuwe college van B. & W. wil een afdeeling stadsuitbreiding onder Publieke Werken
plaatsen: het paard achter den wagen, ook vechten. Amsterdam heeft zich tegenover
den Minister nog steeds niet over het Rijnkanaal uitgesproken.2 De brief is nu bij den
Gemeenteraad, die vandaag of morgen moet beslissen.

1
2

Mr. P.W.A. Cort van der Linden.
Vgl. hier p. 708.
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3 November 1927.
Vandaag bezocht ik Beelaerts, die mij eenige op papier gestelde vragen betreffende
den invloed van een Moerdijkkanaal en een Antwerpen-Ruhrortkanaal overhandigde,
met verzoek daarop binnen redelijken tijd een wel overwogen antwoord, zoo mogelijk
door cijfers gestaafd, te geven. Van der Velde, wiens positie in België zwak is, dringt
op onderhandelingen aan, om zoo mogelijk een schappelijk tractaat voor België
binnen te sleepen, en Beelaerts wil ook niet te lang uitstellen, omdat hij met Van der
Velde beter kan opschieten dan met Carton de Wiart of dergelijken nationalist.
Ofschoon Beelaerts geen meening over de kanalen uitspreekt, is het duidelijk, dat
hij wel tot toegeven van het Moerdijkkanaal geneigd is.
Wij spraken ook nog over zijn optreden te Genève, dat door sommigen, zooals
Waller en Bruins, welke laatste sterk Duitsch beïnvloed is, voor dom uitgekreten
wordt. Beelaerts zegt dat hij er in zoo ver wil van heeft, dat de kwestie der
ontwapening met meer ernst dan tot nu toe ter hand genomen zal worden. Loudon,
die ook de nieuwe conferentie zal presideeren en dien ik te Parijs sprak, hoopte dat
ook Beelaerts bestreed, dat hij Chamberlain tegen zich in het harnas gejaagd heeft,
maar erkent, dat Engeland, dat overigens volgens hem een eerlijke
Volkenbondspolitiek volgt, het zg. Protocol met al zijn verplichtingen niet kan
teekenen.1 Noodig is echter, dat het ter zake van de arbitrage meer medewerking
toont.
Ik heb er nogmaals op aangedrongen, dat de Regeering het erheen leide, dat de
verbinding tusschen de gekanaliseerde Maas en de Z.-Willemsvaart door het Bossche
veld tot stand (kome) en de brug over het Hansweertkanaal verhoogd worde, een en
ander om de Belgen te gerieven en hun zekere gewettigde grieven te ontnemen.
Eindelijk deelde ik hem mede, dat ik met alle macht oppositie tegen de Regeering
in haar handelspolitiek ga voeren. Hij vond dit alleszins begrijpelijk en bleek het met
De Geer niet eens te zijn, wiens richting hij gevaarlijk acht - ofschoon hij (Beelaerts)
geen dogmatisch vrijhandelaar wil genoemd worden.
In den namiddag bespreking aan de Nederlandsche Bank met Van Vlissingen2,
Waller, Regout3, Muysken en Gelderman4 over een

1
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4

Het zg. protocol van Genève, vgl. noot 1, p. 712. Inderdaad verwierp Engeland het protocol.
F.H. Fentener van Vlissingen.
Mr. dr. L.F.H. Regout.
Joan Gelderman.
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serie van causerieën, door ons en andere bedrijfsleiders over een aantal economische
onderwerpen te houden ter voorlichting van Prinses Juliana. Van Vlissingen, de
Urheber van het denkbeeld, heeft het met Van Lynden1 besproken en deze heeft, na
het op zijn beurt aan de Koningin en de Prinses voorgelegd te hebben, nadere
voorstellen gevraagd. Van Vlissingen wil het kind wel wat sterk met economische
problemen overladen, maar we hebben hem in dat opzicht wat gekalmeerd, en dan
ware het te probeeren, gepaard gaande aan bezoeken aan groote industrieën en
bedrijven. Met die beperking hebben we ons bereid verklaard, doch verzocht het ook
nog eens met Van Lynden te mogen bespreken.
Waller bracht ook een opnieuw opduikend plan, de Koningin met haar 50sten
verjaardag een jacht aan te bieden, ter sprake (gisterenavond deed hij het ook ten
mijnent in een bestuursvergadering van de Vereeniging voor Economische Politiek).
Het denkbeeld vond ook thans geen bijval, omdat men het niet vereenigbaar acht
met den aandrang van de Regeering op bezuiniging (de kosten van onderhoud zouden
voor rekening van den Staat komen), terwijl ik vrees, dat men er de toch al niet
overgroote populariteit van de Koningin mee zou schaden. Ik schat, dat het jacht 2
millioen zou kosten, indien men althans afziet van het al te dwaze plan een groot
schip te geven, dat H.M. naar Indië zou kunnen brengen. Zij moet daar vandaan
blijven met haar eenvoudigheidsnoties, die voor ons niet eenvoudig zijn, maar toch
zeker niet harmonieeren met de praal waarmede de inlander zich de Oppervorstin
omgeven denkt.

19 November 1927.
Op 8 Nov. Dolléans en Arnaud van de Internationale Kamer van Koophandel bij mij
gehad in verband met het congres hier ter stede in 1929.
Op 11 November Beelaerts weer gesproken, ditmaal over de wenschelijkheid een
zaakgelastigde in Peru te benoemen. Vooraf Zaalberg, directeur van den Arbeid,
opgezocht, van wien ik inlichtingen over den toestand in Brabant en Limburg
wenschte. Hij zegt, dat wanneer de leiders maar flink zijn, geen nijverheid in die
provincies te klagen heeft, behalve de draadnagels en de klompen. De eerste

1

Mr. dr. F.A.C. graaf van Lynden van Sandenburg, sinds maart '28 vicepresident Raad van
State.
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worden zwaar door het internationale cartel, waar de Nederlanders niet in zijn,
beklemd - hebben echter veel verdiend en het land wordt door goedkoope Belgische
klompen overstroomd. Hij is zeer sterk tegen het vechttarief en de bescherming der
aardewerk- en glasindustrie.1
16 Nov. bezocht ik Limburg, die in Amsterdam over den Volkenbond komt spreken.
Hij vond het Regoutwetje2 al even slecht. Later sprak ik Van der Vegte, die mij
mededeelde de stukken van Amsterdam over het Rijnkanaal in handen van Wentholt
gesteld te hebben en B. & W. en ons (Kamer van Koophandel) zal uitnoodigen, na
ontvangst van diens antwoord, Wentholt en Köhler contradictoir te hooren. Hij vindt
zijn positie, nu Amsterdam aan het kanaal over Wijk vasthoudt, zeer moeilijk, daar
de Waterstaat - d.w.z. de hooge heeren daarvan - het met Wentholt op Vreeswijk
houden. Hij zal evenwel spoed betrachten, maar hoopt, dat men hem niet al te zeer
tergt met onbillijke verwijten. Het Handelsblad, dat hij niet noemde, maar wel
bedoelde, gaat zich in dat opzicht te buiten. Ik heb daarover aan Kalff geschreven.
Bruna is de schuldige.
Ik hoor dat Wally Boissevain ontslag als lid van de Groote Club genomen heeft,
zijn drukke werkzaamheden als wethouder als motief opgevende. Tegenover de
Israëlieten ‘a very good way out’. Helaas moet ik B. & W. in zake stadsontwikkeling
attaqueeren, nog wel met Wibaut als bondgenoot; zij willen nl. een afdeeling onder
Publieke Werken ervan maken, terwijl het een afzonderlijke dienst, die primair werk
verricht, moet zijn. De andere diensten voeren uit op de lijnen, door den dienst der
stadsontwikkeling aangegeven. Onder Publieke Werken of een anderen dienst blijft
het knoeien.

30 November 1927.
Gisteren Koningsberger gesproken over opvolging van Van Heemstra3, die als
gouverneur van Sumatra weggaat. Sterk aanbevolen te zoeken in de richting van een
flink oud-resident van de buitenbezittingen, die den Javaan als landverhuizer en
contractant kent. Hij

1
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Het zgn. Aardewerkwetje, dat tijdelijk verhoging van het invoerrecht op huishoudelijk
aardewerk, porselein, glaswerk en enige soorten tegels beoogde, werd op 7 maart 1928 door
de Tweede Kamer verworpen.
Het zgn. Aardewerkwetje.
Mr. A.J.A.A. baron van Heemstra; 1921-1928 gouverneur van Suriname.
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beweerde druk zoekende te zijn en in het geheel niet te denken aan een van de
vriendjesbenoemingen waarmede men Suriname en Curaçao zoo dikwijls bedacht
heeft.
Het gesprek kwam ook op Indië, waar volgens Koningsberger alles botertje aan
den boom is. Heeft eenmaal de Volksraad een besluit in zake de meerderheid van
niet-Europeanen genomen1, dan komt er rust. Thans is er een te heftige antithese
tusschen de ondernemers (en vele ambtenaren!) en de ethischen. Valt het besluit ten
gunste van het voorstel van den Gouverneur-Generaal, dan verwacht Koningsberger
van de Kamers hier geen bezwaar, die blijkens het voorloopig verslag het beleid van
De Graeff goedkeuren. Ik zeide hem te vreezen, dat het tempo waarin deze hervormen
wil, gevaarlijk is. Eenige jaren is het immers pas, dat de Tweede Kamer de Indische
staatsregeling slechts aannam met het amendement-Feber, dat de Europeesche
meerderheid bedong.2 De Graeff's houding en uitlatingen vind ik bedenkelijk, o.a.
tegenover Soetomo. De Minister is echter geheel man van den Gouverneur-Generaal,
die aangeeft en gehoorzaamd wordt.
Op 23 Nov. bezocht ik Louis Franck te Brussel, die zich optimistisch over den
economischen toestand van België uitliet - naar het voorkomt met recht. Ik kwam
mij nl. op de hoogte stellen, voor zover dat in enkele dagen mogelijk is. Hij drong
ook nog op ratificatie van de verschillende verdragen van zeerecht door Nederland
aan, maar ik moest hem zeggen, dat er met onzen tegenwoordigen Minister van
Justitie3 niets te beginnen is. Bij het scheiden van de markt sprak hij de hoop uit, dat
de besprekingen tusschen België en Nederland over een nieuw verdrag spoedig weer
zouden beginnen en dat wij België inzake het Moerdijkkanaal ter wille zouden zijn.
Wij

1
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Bij de Volksraad was op 9 juli 1927 ingediend een wetsontwerp o.m. tot wijziging van art.
55 der Indische Staatsregeling, die beoogde de zetelverdeling in overeenstemming te brengen
met het oorspronkelijke voorstel, nl. 30 inheemse, 25 Nederlandse en ten hoogste 5 en ten
minste 3 uitheemseniet-Nederlandse. Op 20 december 1927 aanvaardde de Volksraad het
voorstel met 33 tegen 20 stemmen. Vgl. Van Helsdingen, Tien jaar Volksraadarbeid, p. 25,
26.
Het voorstel de helft van het aantal leden van de Volksraad uit inheemsen te doen bestaan
werd door de Tweede Kamer als gevolg van het amendement-Feber gewijzigd, het aantal nu
op 5/12 teruggebracht (1924). Vgl. Van Helsdingen, Tien jaar Volksraadarbeid, p. 25.
Mr. dr. J. Donner.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

718
zouden toch verplicht zijn, het Hansweertkanaal belangrijk te verbeteren en in plaats
daarvan met weinig meer kosten het Moerdijkkanaal graven. De vrees van Rotterdam
voor het kanaal was zeer overdreven; Rotterdam zou zich steeds weten te handhaven.
Ik zeide hem, dat mijn vrees meer bestond in de richting van het stukgoed, dat ook
Rotterdam, maar in nog hoogere mate Amsterdam, dat daarvan leeft, interesseert.
Franck zeide dit niet te begrijpen, want volgens hem gaat het stukgoed toch per spoor!
Zeer goed op de hoogte was hij niet.
Sprekende over den crediettoestand in Duitschland, zeide hij te gelooven, dat het
geld dat men aan de Duitsche industrie geleend heeft, veilig was, ofschoon de
Dawes-betalingen den voorrang hebben. Ik heb daarop maar niet gereageerd, ofschoon
ik deze uitlating voor den leider van een circulatiebank wel wat vreemd vond. Welk
een chaos zou er ontstaan in de geheele zakenwereld, indien men de rente-betalingen
en aflossingen van particuliere schulden belemmerde om remises van staat tot staat
mogelijk te maken!
Dien dag - 23 Nov. - stond juist het gereconstrueerde Belgische Kabinet in de
courant. Van der Velde wordt aan Buitenlandsche Zaken door Hijmans vervangen,
hetgeen voor de verhouding tot Nederland niet veel belooft. Misschien is echter
Hijmans in 1927/28 niet meer die van 1919/20. Ik zie echter niet, dat de Belgen het
Moerdijkkanaal laten vallen en ik zie ook geen compensatie, die tegen deze concessie
onzerzijds zou staan. Misschien een tolverbond op den grondslag van onze
invoerrechten tegenover derden, maar ik voorzie dat onze industrie zich daartegen
zou verzetten, vooral in het Zuiden.

5 December 1927.
Vredenburgh, de gezant te Brussel, gestorven. Een moeilijke post. Wij hebben weinig
verschot onder onze diplomaten. Vredenburch werd zeer geprezen.

20 December 1927.
Vergadering Vereeniging Economische Politiek. Waller heeft zich niet voor het
hoofdbestuur van de Vrijheidsbond beschikbaar gesteld. Wij hebben toen Guépin1
gevraagd, die wel bereid was en nu

1

Mr. C.H. Guépin.
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tevens bestuurslid van de Economische Politiek is. Ook de Vrijheidsbond accepteert
hem. Mij is een iets minder conservatief man dan mijn andere collega's niet onwelkom.
Van Kempen is volgens een telegram van Cremer definitief bereid een candidatuur
voor de verkiezingen van '29 te aanvaarden.

23 December 1927.
Colijn bezocht, die over 14 dagen naar Indië gaat. Hij zeide genoeg van de
vaderlandsche politiek te hebben en blijde te zijn zich met het Volkenbondswerk
onledig te kunnen houden. Hij heeft eenige hoop, dat men op den weg naar een
vrijeren handel voortgang zal maken. Volgens hem willen Duitschland, Italië en
Engeland bepaald die richting op. Van Frankrijk is hij minder zeker. Het voornaamste
en moeilijkste werk is thans een multi-laterale overeenkomst betreffende een afbraak
der tarieven - geleidelijk bv. naar 10% als fiscaal maximum.
De in- en uitvoerverboden-conventie komt wel in orde1, maar doordat Engeland
onmogelijk vóór 1931 van zijn invoerverbod op verfstoffen af kan, waartoe het zich
tegenover de chemische nijverheid (Alfred Mond) verbonden heeft, heeft de Duitsche
regeering geen voldoenden grond om haar invoerverbod op kolen, dat in overleg met
mijneigenaars en arbeiders vastgelegd is, op te heffen. Voordat deze conventie
diplomatiek geteekend wordt, hoopt men nog de inen uitvoerverboden op beenderen
en huiden uit de wereld te krijgen. Daartoe komt men in Januari weer bijeen. Colijn
acht de wijze waarop Nederland op de laatste conferenties vertegenwoordigd werd,
geheel onvoldoende - Posthuma, die geen vreemde taal voldoende machtig is; Wibaut,
die zich wel goed uitdrukt, maar zich evenmin als Posthuma voldoende in de stukken
inwerkt. Simon de Graaff, de derde gedelegeerde, deed dit wel, wat ik wel wil
aannemen, want hij is een harde werker, maar overigens een zeer ongeschikt
representant - evenwel een der schildknapen van Colijn en als zoodanig gunstig door
hem beoordeeld.
Ten aanzien van Indië betwijfelt Colijn of het régime-De Graeff het gezag niet
ondermijnt, en hij vindt vele zijner handelingen niet bedachtzaam, doch de oppositie,
waarmede hij vermoedelijk zoowel

1

De conventie kwam tot stand, zij het met twee lijsten van uitzonderingen, maar werd niet
werkelijk verwezenlijkt. Vgl. mede voor de rol van Colijn, Wibaut, Levensbouw, p. 319 vlg.
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Trip als Treub bedoelt, concentreert zich teveel op de samenstelling van den
Volksraad. In elk geval, nu een overweldigende meerderheid van den nog in
meerderheid Europeeschen volksraad het voorstel van den Gouverneur-Generaal
(om de meerderheid in het vervolg inlandsch te doen zijn) heeft goedgekeurd1, moet
men zich daartegen hier te lande z.i. niet verder verzetten. Dat wel te doen, zou een
groote politieke fout zijn, omdat zij de rassentegenstelling zou verscherpen en de
kans, dat men nog redt wat te redden valt - de beslissing van Nederland in primordiale
kwesties - sterk zou verzwakken. Ik ben het daarmede met hem eens, doch weet niet
wat de ondernemers, die geen fijnen politieken neus hebben, zullen doen. Echter is
hun verzet nutteloos, want de Tweede Kamer neemt de verandering van de
staatsregeling zonder twijfel aan. Ik ben echter van meening, dat de richting-De
Graeff in tempo veel te snel zich ontwikkelt en mank gaat aan realiteitszin. Zijn
politiek zal wel vastloopen, met of zonder uitbarsting.

27 December 1927.
Den ouden Plate2 begraven, in zijn tijd een groot man te Rotterdam. Ik heb hem
vroeger vrij veel in zaken ontmoet, daar hij vele met de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij concurreerende Duitsche reederijen vertegenwoordigde,
later ook als mede-commissaris bij de Nederlandsche Bank. Hij was een scherpzinnig
en breedziend man, maar zuur in den omgang en, naar ik dikwijls gehoord heb, niet
altijd fair. Mijn voorganger bij de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij, de oude heer Nic. den Tex3, een onkreukbaar karakter,
verfoeide hem. Misschien kwam dit ten deele door Plate's grimmigen naijver
tegenover Amsterdam. Persoonlijk heb ik het altijd vrij goed met hem kunnen vinden.

29 December 1927.
Thans bracht ik de laatste hulde aan de oude Mevrouw van der Wyck, de weduwe
van den oud-Gouverneur-Generaal. Ik had haar jaren niet gezien, maar mijn
herinnering aan de gulle gastvrijheid op Buitenzorg en Tjipanas genoten, zal nooit
uitgewischt worden. Hun

1
2
3

Vgl. hier noot 1, p. 717.
Dr. A. Plate.
Mr. N.J. den Tex (1836-1899).
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zoon Herman1 is altijd een goede vriend gebleven, hoewel ik hem zelden zie.

30 December 1927.
De kleine Frederik2 heeft plotseling longontsteking zonder eenige voorafgaande
verkoudheid of griep. Volgens Dr. Schippers gelukkig geen kwaadaardig soort en
daar het ventje sterk is, verwacht hij een gunstig verloop. Met dat al is het een ernstige
ziekte, die het oude jaar niet zonder wolken doet eindigen.
Gisteren bezocht ik ook nog Beelaerts over een passage in mijn jaarrede, over de
onvoldoende voorbereiding van onze onderhandelingen over handelsverdragen, ten
aanzien waarvan ik zijn departement, dat zich onder Nederbragt heel veel moeite
geeft, sparen, doch Arbeid met den prullerigen Heringa critiseeren wil.3 We spraken
ook over België. Beelaerts betreurt natuurlijk het overlijden van Vredenburch en het
optreden van Hijmans, ofschoon hij vernomen heeft, dat deze minder fel is dan
weleer. Hij zegt, dat de Belgen niet begrijpen, dat we nu nog tijd noodig hebben om
alle kanten van het verdrag te onderzoeken, nadat we sedert 1919 onderhandelden.
Ook Briand en Chamberlain zouden zich in dien geest te Genève tegenover Beelaerts
uitgelaten hebben. Eenige weken geleden heb ik Beelaerts mijn rapport over het
Moerdijkkanaal ingediend.4 Ik heb den indruk dat het geheele departement de
bezwaren daartegen niet telt.

[1928]
6 Januari 1928.
Gisteren was de koorts bij Frederik af. De pols is nog te snel, maar het ziet er naar
uit of het gevaar geweken is. Goddank.
De Minister van Waterstaat wilde mij dezer dagen tot Voorzitter van den nieuwen
Postraad benoemen. Ik heb bedankt en Kees Guépin aanbevolen, die ook bedankte.
De Minister wil, dat ik verder voor hem zoek.5

1
2
3

4
5

Jhr. mr. H.C. van der Wyck.
Heldrings jongste zoon.
Vgl. Heldring, Nieuwj. rede K.v.K. A'dam 1928, p. 27. ‘En men geve zich rekenschap ervan,
of niet een tekort aan bereikte resultaten somtijds voor een belangrijk gedeelte zijn oorzaak
vond in een tekort aan grondigheid en veelzijdigheid van onze voorbereiding.’
Vgl. p. 714.
Mr. C.H. Guépin.
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10 Januari 1928.
Met Frederik gaat het gelukkig steeds beter. Het consigne is nu oppassen.
Aan den Minister van Waterstaat heb ik thans Allard Pierson als geschikten
voorzitter voor den Postraad aan de hand gedaan, nadat ik dezen eerst gepolst had.
Heden had ik bezoek van den hoofdingenieur Schönfeld, die met het onderzoek
van het waterbouwkundige deel van de problemen welke tusschen België en
Nederland hangen, belast is. Hij bleek het niet geheel eens te zijn met den aandrang
welken ik in mijn rapport aan den Minister van Buitenlandsche Zaken1 ter zake van
den spoedigen aanleg van het kanaal door het Bosscherveld bij Maastricht heb
uitgeoefend. Ik acht dit kanaal ook zonder tegenprestatie der Belgen gewenscht, om
de hinderlijkheid van de z.g. enclave van Maastricht in de door de Belgen gewenschte
verbetering van den waterweg Luik-Antwerpen op te heffen - een daad waarmede
wij blijk geven van royale medewerking. Schönfeld wil die daad afhankelijk maken
van de Belgische verbetering van het traject Luik-Hollandsche grens. Ik meen, dat
die van zelf zal plaatsvinden, omdat Luik er groot belang bij heeft, vooral wanneer
onze Maaskanalisatie gereed zal zijn. Ook de Ministers van Buitenlandsche Zaken
en Waterstaat hebben zich in den meer royalen zin uitgelaten, zoodat wij er m.i.
fatsoenshalve niet van af kunnen. Dit was Schönfeld's opvatting niet. In hoeverre hij
achter de hoofdingenieur Baucke te Maastricht staat, die alle samenwerking met de
Belgen saboteert, weet ik niet. Volgens Nypels geheel. Dezen sprak ik nl. eenige
dagen geleden, omdat hij zich in deze aangelegenheid zeer warm gemaakt heeft en
zeer verdienstelijk. Schönfeld gelooft, dat wij van het Moerdijkkanaal niet meer af
komen, beschouwt het echter als een gevaarlijke concessie, in tegenstelling met
Buitenlandsche Zaken, dat er lichtvaardig overheen loopt, gesteund door Van Hasselt,
die onbegrijpelijk luchthartig t.a.v. de beteekenis van dit kanaal is.

18 Januari 1928.
Bezoek van den nieuwen Belgischen gezant gehad, Maskens, die in afwijking van
de meeste zijner landslieden Fransch zonder accent spreekt. Hij behoort, naar ik
meen, tot een Gentsche familie en zal

1

Vgl. noot 4, p. 721.
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dus wel een Franskiljonsche Vlaming zijn. Wij spraken over Bulgarije, waar hij
vandaan komt, en de buitenlandsche emissies op de Amsterdamsche beurs, maar niet
over de verhouding Nederland-België; dit ongewone beleefdheidsbezoek van een
gezant zal toch wel met de hem hier wachtende taak in verband staan.
Het ministerieel antwoord op het schrijven van B. & W. is in December
ingekomen.1 Het bestond in hoofdzaak in de aanbieding van een bemiddelend voorstel
van Lely, nl. het kanaal wèl over Vreeswijk te leiden, doch de uitmonding 2 K.M.
verder naar het Oosten te verplaatsen, waardoor de door Amsterdam gevreesde
opstopping in de buurt van die plaats vermeden wordt - althans zoo meent Lely.
Köhler en zijn aanhangers in onze Kamer, Donker, Verschure en sedert eenigen tijd
ook Vattier Kraane, zijn het daarmede oneens. Ook ik meen, dat het nog geen tijd is
den strijd voor Wijk als verloren te beschouwen en zoo heeft dan de Kamer aan B.
& W. bericht, dat zij door het nieuwe plan niet in haar voorkeur voor Wijk geschokt
is.2 De Minister stelde een bespreking in de 2de helft van Januari voor, maar daar
Köhler dan met zijn bestrijding van de argumenten van Lely en Wentholt nog niet
gereed is (de Burgemeester heeft mij onlangs gezegd, dat hij zich niet verder door
Köhler zou laten ophouden, doch hij laat zich als altijd door sterkere naturen leiden),
wordt het veel later. De Burgemeester zeide mij heden, dat hij 14/15 Febr. had
voorgesteld, doch de Minister wilde zich daaraan niet binden, omdat Köhlers
argumenten weer opnieuw uitgeplozen moeten worden. Daar De Vlugt einde Februari
voor 3 weken op reis gaat, zou het wel eens April kunnen worden, voordat het
contradictoire debat plaats heeft.3 Dergelijke vertraging voorziende, dringen wij er
dan ook sterk op aan, dat de Minister althans besluit bij de Staten-Generaal met het
voorstel te komen, het pand Amsterdam/Utrecht, waaromtrent geen verschil van
meening bestaat, vast te verbeteren. We hebben dan den tijd den twist over
Wijk-Vreeswijk uit te vechten.
Van Mr. J. Rutgers, voorzitter van de afdeeling Amsterdam van den Vrijheidsbond,
gehoord, dat het hoofdbestuur Bodenhausen als 1sten candidaat Indische specialiteit
aanvaard heeft, terwijl Fock zich

1
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Vgl. p. 705.
Vgl. Greup, Rijnverbinding, p. 140.
Het werd tenslotte 27 februari 1928.
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tegenover Waller verplicht heeft Van Kempen (gouverneur Sumatra's Oostkust), met
wien Cremer in Indië daaromtrent besprekingen gevoerd heeft, aan te nemen. Het
gaat over de vervanging van Van Gijn1, die zich in 1929 niet herkiesbaar stelt. Tegen
Bodenhausen als persoon hebben wij overigens geen bezwaar.
Voorts vertelde mij Rutgers, dat Boissevain tegen den zomer voor de Tweede
Kamer bedankt. Vos2 volgt hem dan automatisch op. In 1929 zou dan Vos no. 1
zoowel te Amsterdam als in Twente, wellicht ook in Drente, gesteld worden.
Bodenhausen zou dan no. 2 in Amsterdam zijn, en wordt Vos ook elders gekozen,
dan maakt hij te Amsterdam voor Boissevain plaats. Van Kempen moest dan maar
in Utrecht staan, meende hij. Dat is echter een onzekere winst, en aan Van Kempen
is door Cremer op grond van onze afspraken met Fock definitief een zetel beloofd.
Hier is nog een en ander op te helderen.

22 Januari 1928.
Het doet aangenaam aan onder de actrices den laatsten tijd eenige op te merken die
goed en beschaafd spelen. Nel Stants in St. Joan3, Vera Bondam en Minny ten Hove,
die beiden uitstekend in Het Spel van Liefde en List van Marivaux zijn. Mevrouw
Royaards4 is van ouds een beschaafd element, maar beperkt in haar kunst. Onze
tooneelspelers zijn daarentegen òf stijve klazen òf burgerlijke drukdoeners, behalve
enkelen in volksrollen als Louis de Vries. Musch in nog wel meer hoedanigheden,
mits niet als heer - in welken tijd ook - spelende. De uitspraak is bij velen beter dan
vroeger, toen plat de verhevenste rollen belachelijk maakte, maar in de plaats daarvoor
treedt nog al wat aanstellerij of charge. Royaards is onuitstaanbaar, Van Dalsum
trekt gezichten als de maskers, waarmede hij gaarne speelt. Bouwmeester - hoog ten
hemel verheven - legde het er altijd dik op en trok de massa door melodramatiek of
door knipoogjes tegen het publiek. De recensenten zijn op deze punten zeer
lankmoedig of bemerken zelven deze tekortkomingen niet.
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Mr. dr. A. van Gijn, de oud-minister van financiën.
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13 Februari 1928.
25-28 Jan. te Londen geweest om wat uit te blazen. Veel schilderijen gezien, meest
oude bekenden, en de gietkunst der negers in West-Afrika bewonderd, zoo ook de
snijkunst der Papoea's en Melanesiërs. De collectie oud-Peruaansch aardewerk in
het British Museum nog eens aandachtig beschouwd. Hetgeen ik bezit, is wel zoowat
het mooiste op dit gebied.
Op 1 Febr. Van Lynden1 bezocht ten einde door hem de medewerking der Koningin
voor het congres der Internationale Kamer van Koophandel in 1929 te krijgen. Ik
zou gaarne zien, dat zij de avondpartij ten Paleize gaf. Hij beloofde mij zijn best te
doen. Op dien dag het bezoek van den Belgischen gezant ook beantwoord.
Van Nispen tot gezant te Brussel benoemd. Hij had eerst bedankt. Hij gaat voor
bekwaam door. Is echter protectionist en waarschijnlijk voor het Moerdijkkanaal,
evenals geheel Buitenlandsche Zaken het zonder twijfel is.
Van Beuningen2 vertelde mij, dat hij aan het Departement een contradictoir debat
in aanwezigheid van den Minister3 en zijn geheelen staf met Van Hasselt4 gehad
heeft. Hij kon zien, dat de ambtelijke heeren zeer verheugd over het feit waren, dat
zij dien voorstander uit bedrijfskringen op hun hand hadden. Van Beuningen vond
Van Hasselt zeer zwak in zijn argumentatie, maar wat Van Hasselt, die tegenover
mij zijn mond over die discussie hield, van Van Beuningen zegt, weet ik niet. Zelf
heb ik de zaak ook met Van Hasselt besproken en wij hebben elkaars nota's gelezen.
Hij behandelt de zaak zeer luchtig en neemt o.a. niet in aanmerking, dat het
Moerdijkkanaal niet op de Schelde, maar in het nieuwe havenbassin van Antwerpen
uitmondt, waardoor de afstand zeer verkort en de navigatie ontzaglijk vereenvoudigd
wordt, terwijl tegelijkertijd Antwerpen zich outilleert, zooals het nooit gedaan heeft.
Van 9-11 Febr. te Parijs geweest in verband met het 25-jarig feest der
Nederlandsche Kamer van Koophandel aldaar. Veel diners, recepties, speeches enz.
Op 11 dezer bezocht ik met de Heeren
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Menten en Jos. Asscher Queuille, Minister van Landbouw, die bescherming van de
Fransche wijnsoorten van ons verlangt, maar op onzen raad met de
wijn-belanghebbenden de mogelijkheid zal bespreken, of de eisch tot wijn in door
de Fransche regeering gewaarmerkte flesschen beperkt kan worden. De feesten waren
zeer geslaagd en maakten een bevredigenden indruk op de Fransche ministers, die
aanwezig waren. Den dag na het diner kregen wij door Queuille de boodschap dat
men in den Ministerraad in dien geest zich uitgelaten had, o.a. Poincaré zelf. Indien
het waar is, kan dit geen kwaad voor de onderhandelingen over een handelsverdrag.

28 Februari 1928.
Met de Twentsche fabrikanten heb ik eenigen tijd aanraking over onderzoek naar
een eventueelen steun aan de Maastrichtsche industrie gehad - afhankelijk van de
intrekking van het aardewerkwetje1, dat, zoogenaamd voor 3 jaren, het protectionisme
inluidt. Ten slotte hebben de stoomvaartmaatschappijen het adres aan de Tweede
Kamer2 niet geteekend, omdat de redactie te zeer op onderteekening door industrieelen
wees en tijd voor wijziging ontbrak.
De Gemeenteraad heeft voor eenige dagen het voorstel van B. & W. aangenomen,
de stadsontwikkeling en uitbreiding aan een afdeeling van Publieke Werken op te
dragen, terwijl de groep Groot-Amsterdam en ik persoonlijk door een artikel in het
Handelsblad voor een afzonderlijken dienst gepleit hadden.3 De macht der domheid
heeft aldus gezegevierd. De burgerlijke partijen hadden zich verbonden, met B. &
W. tegen de socialisten te stemmen. B. & W. en de voorsprekers in den Raad hebben
blijk gegeven van het vraagstuk niets te begrijpen of niet te willen begrijpen, en de
politiek heeft aldus een beslissing veroorzaakt welke ons aan dezelfde politiek van
incidenteele besluiten, verwaarloozen van de groote lijn en rampzalige conflicten
met het algemeen belang blootstelt als tot nu toe onze stadsuitbreiding
gekarakteriseerd heeft.
Nadat wij op 25 dezer een voorbespreking met B. & W. ten stadhuize gehad
hadden, vond eergisteren een conferentie in Den Haag
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plaats, voorgezeten door den Minister van Waterstaat en waar aanwezig waren het
geheele college van B. & W., behalve Abrahams, vier leden der Kamer van
Koophandel (Crone, Donker, Verschure en mijn persoon), de inspecteur-generaal
Rooseboom, de secretaris Rosenfeld en de beide antagonistische ingenieurs Köhler
van Amsterdam en Wentholt van het Rijk.1 Het was de eerste maal, dat de Kamer in
de gelegenheid was, deze beide technici tegenover elkaar te hooren. Het woord werd
eerst gevoerd door Köhler, die een zeer doorkneede en plausibele verdediging van
den overgang bij Wijk gaf. Hij gaf nieuwe argumenten voor de overbodigheid van
de stuw aldaar en tegen de kruising bij Vreeswijk, waarvan vooral de eerste insloegen.
Ook de groote diepte van 4.30 M. bij de kruising, welke Wentholt met het oog op
de toekomstige ontwikkeling van de afmetingen van de Rijnschepen noodig acht,
bestreed hij met succes. Wentholt baseert zich a. op zijn verwachtingen t.a.v. de
normale vergrooting van het Rijnschip, b. op de mogelijkheden aan den Duitschen
Rijn, waar men volgens hem te eeniger tijd op 4.30 zal willen en kunnen komen.
Köhler betoogde dat men geen kanaal en geen rivierovergang behoefde te maken
voor grootere schepen dan het grootste thans bestaande schip - 4300 ton groot en
3.10 M. diep stekend - omdat deze groote schepen vrijwel onbruikbaar zijn, gebonden
als men aan den Rijn aan stroombreedte, afmetingen van havens, diepte is. Het meest
gangbare schip is dat van 1200 ton, dus, door te voorzien in de mogelijkheid van
schepen van 4300 ton van het kanaal te laten gebruik maken, is men ver voorziend.
Bovendien legde hij een verklaring van den Duitschen ‘Baudirektor’ (hoofdingenieur)
belast met Duitschen Benedenrijn over, volgens welke de tegenwoordige diepte van
3 M. op het traject Keulen-Nederlandsche grens op zijn hoogst op 3.50 M. gebracht
zou kunnen worden. Indien de Duitschers niet verder kunnen gaan, dan behoeven
wij zulks zeker niet te doen, wat slechts vermeerdering van de Rijnzeevaart zou
beteekenen, welke voor de Nederlandsche havens geen voordeelen medebrengt.
De repliek van Wentholt was advocaterij en minder goed in betoog, hoewel toch
ook knap. Op ons allen maakte het den indruk, dat hij het maar op enkele
ondergeschikte punten van Köhler won en ten aanzien van de stuw zwak was.

1
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Ik volgde toen met enkele opmerkingen over de vrachten, die over Vreeswijk
waarschijnlijk altijd hooger dan die naar Amsterdam zouden blijven, omdat daar het
knoop- en splitspunt van de vaart Rotterdam-Amsterdam en Rotterdam-Rijn (en
omgekeerd) ligt, Amsterdam dus in den aanhangwagen van Rotterdam blijft zitten.
Over Wijk daarentegen zal het verkeer Rotterdam-Amsterdam nooit loopen en men
zal daar een op Amsterdam gerichten sleepdienst krijgen, die tegen Rotterdam
concurreert. Bovendien is het gevaar van congestie te Vreeswijk veel grooter, hetgeen
Wentholt ontkent, omdat hij verwacht, dat de Amsterdam-Rotterdam varende schepen
heel netjes door de Westelijke monding van het kanaal, de Rijnschepen door de
Oostelijke zullen varen. Ik vrees, dat zulks theorie is.
Veel indruk, vooral op de medestanders, maakte Donker (al was hij veel te lang)
met zijn argumenten die de mijne aandikten. Hij liep zeer warm, maar bleef gelukkig
in den vorm.
Verschure's opmerkingen hadden als gewoonlijk niet veel om het lijf.
Toen kwamen dupliek en tripliek van Köhler en Wentholt en ten slotte eenige
theatrale woorden van den burgemeester en zoo waren wij tot het etensuur gevorderd.
Het had van 1.30 tot 6.30 geduurd.
Wij gingen toen met B. & W. eten bij Anjema. Zij waren zeer ingenomen met de
overwinning van Köhler, maar ik bleef even pessimist als in den aanvang, omdat de
Minister naar mijn meening eenvoudig niet met Wijk bij de Kamer kan komen, gezien
dat zijn verantwoordelijke adviseurs Rooseboom & Wortman en een deskundige van
zooveel invloed als Lely er tegen zijn. Trouwens, de Minister had tot dusver in het
weinige wat hij gezegd had, geen voedsel aan een andere verwachting gegeven.
Na den eten kwamen wij weer aan het Departement bijeen, ditmaal zonder de
ingenieurs. De Minister1 nam toen het woord en bleek de helderste van het gezelschap
te zijn. De simplistische opvatting welke de Burgemeester verdedigd had: ‘Nu zijn
alle bezwaren tegen Wijk ontzenuwd, geef nu Amsterdam wat het wil,’ maakte hij
niet tot de zijne. Hij zeide te betreuren, dat de wederzijdsche technici geen overleg
met elkaar hadden gepleegd en in plaats daarvan zich op een debat over ieders
standpunt hadden voorbereid, maar het meest gehad te hebben aan Donkers uitvoerig
betoog, dat voornamelijk de economische zijde van het vraagstuk be-

1
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trof, de vaartbelangen. Hij had echter tegen dat betoog één groot bezwaar: het ging
tegen Rotterdam en hij zat daar voor het Rijk. Voorts had Donker hem niet kunnen
duidelijk maken, dat Vreeswijk niet de meest economische vaart zou geven, m.a.w.
thans betaalt een sleep van Ruhrort, voor Amsterdam bestemd, een extra sleeploon
voor het traject Vreeswijk-Amsterdam, terwijl Ruhrort-Vreeswijk dezelfde vracht
geeft als Ruhrort-Rotterdam. Waarom zou dit te Wijk anders worden? En indien dit
anders werd, werd daarmede niet een einde gemaakt aan een toestand die de meest
economische is? Amsterdam verwacht, dat te Wijk een toestand zal ontstaan waardoor
de Rijnvrachten naar Amsterdam gelijk aan die naar Rotterdam zullen worden, maar
de Minister kon dit niet inzien, en al zou zulks blijken het geval te zijn, dan zou dit
ten koste van het economisch bedrijf gaan, want aan het voordeel van het
gecombineerd sleepen van Vreeswijk naar Amsterdam, en omgekeerd, van
Rijnschepen en schepen, van Rotterdam naar Amsterdam gaande, zou een einde
komen. In onze antwoorden trachtten wij den Heer v.d. Vegte aan te toonen, dat men
het kanaal moest graven om Amsterdam aan een verbinding met den Rijn te helpen,
waardoor het het massale vervoer van kolen, granen, erts, hout ook over zijn haven
kon trekken, hetgeen alleen bij gelijke vrachten met Rotterdam mogelijk is. Het
streven is niet tegen Rotterdam gericht, maar op zelfbehoud en ontwikkeling van
Amsterdam. Donker was voorts vrij overtuigend in zijn hernieuwde waarschuwing
tegen de te Vreeswijk te verwachten congestie, wanneer het verkeer in den loop der
jaren sterk toeneemt. Onzerzijds was ook de opmerking gemaakt, dat Amsterdam
geen dadelijke verbetering van de verbinding Utrecht-Vreeswijk noodig acht, welke
Wentholt in het geval van het besluit ten gunste van Wijk voor 8 millioen in zijn
plan opneemt. Ook hierin zag de Minister een tegen Rotterdam gerichte houding.
Ook deze conclusie bestreden wij. De vaarweg van Amsterdam naar Rotterdam via
Gouda wordt verbeterd en op een capaciteit van 2000 tons schepen gebracht; wil het
Rijk nu bovendien de verbinding via Vreeswijk verbeteren, des te beter, maar een
urgent Amsterdamsch belang is het niet, zoo werd onzerzijds aangevoerd. In
werkelijkheid wenscht de Minister de oppositie van Rotterdam en anderen tegen het
kanaal tot zoo gering mogelijke verhoudingen terug te brengen, vandaar zijn voorkeur
voor het tracé over Vreeswijk, welke door het rapport-Wentholt vergemakkelijkt,
zoo niet anders mogelijk gemaakt wordt.
De zeven uren lange vergadering eindigde met 's Ministers voor-
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stel, dat de Staat en Amsterdam voorloopig zouden overeenkomen, het kanaalpand
tusschen Amsterdam en Utrecht, waaromtrent geen verschil van inzicht bestaat, te
verbeteren, den zijtak Utrecht-Vreeswijk aan te leggen, en in de eerstvolgende jaren
te trachten omtrent het verdere tracé, hetzij Vreeswijk-Tiel, hetzij Utrecht-(eigenlijk
Jutphaas)-Tiel, tot overeenstemming te geraken.
Ik maakte de opmerkingen, dat het gelijktijdig aanleggen van het pand
Utrecht-Vreeswijk met de verbetering van het pand Amsterdam-Utrecht een
psychologische prejudicieering van het verdere plan ten gunste van Vreeswijk vormt,
en de heeren van het gemeentebestuur toonden zich evenmin tevreden. Zelfs de
eenvoudige verbetering van het niet in dispuut zijnde stuk Amsterdam-Utrecht zou
de Raad van Amsterdam niet aannemen, zeiden zij, d.w.z. aannemen ervoor te betalen.
Een vermakelijk incident was nog het opnemen door den Burgemeester van een niet
voor hem bestemd papier, waarop de Minister het aandeel dat hij zich voorstelde
Amsterdam in de kosten te laten bijdragen, neergeschreven had. Naderhand vertelde
de Burgemeester, dat dit 20% was. - Men ging uit elkaar met de afspraak, dat indien
de Minister zijn voorstel schriftelijk deed, Amsterdam het niet schriftelijk zou
weigeren zonder dat men nog eens samen zou praten.
In den trein bleek mij onder de Wethouders de stemming te zijn: wij hebben
overwonnen en het standpunt van den Minister is na het pleidooi van Köhler en de
zwakke verdediging van Wentholt niet aanvaardbaar. Amsterdam geeft geen cent,
of het moet voor de richting Wijk bij Duurstede zijn. Blijkbaar heeft Köhler den
Raad daarvan zóó overtuigd, dat ook die daarvan niet af te brengen zou zijn, althans
niet door dit college, al wilde het zulks trachten te doen. Liever schijnt men dan maar
te willen wachten, totdat er een andere Minister komt. Ik wees er op, dat die
intransigente houding op den duur wel eens gevaarlijk kon zijn en schreef vanmorgen
vroeg in dien geest aan den Burgemeester, die heden naar Genua vertrekt.1

1

Vgl. brief van Heldring aan W. de Vlugt, 28 februari 1928, in Collectie-Heldring. Heldring
bepleit een overleg tussen Köhler en Wentholt (waarop de minister al zinspeelde), eventueel
o.l.v. een neutrale derde, bijv. de minister zelf. ‘Er moet, dunkt mij, door Amsterdam, trots
alle verschil van meening, de indruk gewekt worden, dat de zaak urgent is. Wij moeten Wijk
bij Duurstede zien te krijgen; gaat dit niet spoedig, dan dienen wij, zoo mogelijk een
voorlopige oplossing, welke niets prejudicieert, te vinden, en is die ook niet spoedig te
bekomen, eieren voor ons geld te kiezen. Bij enkele leden van Uw college meende ik
gisterenavond bij het huistoe gaan de stemming op te merken: te allen tijde Wijk - of geen
cent van Amsterdam.
Ik verloof mij als voornaamste belanghebbende bij de Amsterdamsche Rijnvaart, die indertijd
den stoot tot de oprichting der Nieuwe Rijnvaart Maatschappij gaf, een dergelijke heroïsche
houding, wanneer daarin te lang volhard wordt, als tegen het belang der stad te beschouwen.
Het door mij voorgestelde overleg tusschen de ingenieurs baant wellicht den weg tot de
oplossing, welke wij het liefst willen en zonder overleg zeker niet krijgen.’
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Hij telefoneerde mij een uur later en verzocht mij met den Minister te gaan praten.
Intusschen zou hij mijn briefje in handen van zijn plaatsvervanger Ter Haar stellen.

5 Maart 1928.
Ik heb den Minister Donderdag gesproken en gaf den inhoud weer in mijn huidigen
brief aan Ter Haar, die mij plotseling mededeelde, dat B. & W. geen stap bij den
Minister wenschen. Daarover heb ik Ter Haar eergisteren opgebeld, die mij zeide
van den Burgemeester niet begrepen te hebben, dat hij zich met mijn gang naar Den
Haag vereenigde. Ofschoon het bij de Wethouders, die geheel onder den invloed van
Köhler staan, gebrek aan inzicht is, als zij niet van een stap tot verder overleg willen
weten, acht ik het voor het oogenblik voor de handhaving van de kans op Wijk wel
goed, dat ik die muur van eenzijdigheid achter mij heb, daar de Minister anders
eenvoudigheidshalve Wijk geheel en aanstonds zou loslaten.
Ook sprak ik weer over het kanaal door het Bosscherveld, waarvan deze Minister
in November zeide, dat het in een ver gevorderd stadium was. Thans noemde hij het
in een nog verder gevorderd stadium. Hij had er juist met Beelaerts over gesproken,
zoo zeide hij. Eenige minuten later sprak ik dezen, die hevig over de camarilla aan
Waterstaat klaagde, die eigen buitenlandsche politiek drijft, doch hij meende, dat de
zaak nu eindelijk wel in orde was. Beelaerts slaat niet met zijn vuist op tafel als het
noodig is. Hij is evenals de meeste Ministers van Buitenlandsche Zaken vreesachtig.
Hij critiseert De Geer's anti-vrijhandelspolitiek, doch gaat met hem mede, hij spreekt
te Genève zeer boud over de beginselen van het protocol1, doch schrikt hevig van
het effect dat hij maakt (de boosheid van Chamberlain; dit althans zijn de
mededeelingen die ik daaromtrent van Limburg hoorde), hij zal zeker tegenover
België niet krachtig tegen het Moerdijkkanaal opkomen en laat door Waterstaat met
zich sollen.

1

Vgl. noot 1, p. 712.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

732
Hiervoor kwam ik echter niet bij hem, doch om hem te zeggen, dat het naar mijn
meening hoog tijd is, dat in het onderhandelingsapparaat over handelsverdragen
afdoende verbetering komt. Nederbragt1 is kundig en goed op de hoogte van de
verdragstoestanden, maar niet van de zakelijke belangen en geen goed onderhandelaar,
en Heringa2 is in alles een struikelblok. Zoo slecht als de onderhandelingen aan zijn
afdeeling voorbereid worden, is nauwelijks te gelooven. Uit de notulen van de
vergaderingen der Commissie voor de Herziening3 blijkt dit duidelijk. Beelaerts geeft
dit alles toe, maar doet niets, zulks is mijn indruk.

25 Maart 1928.
Van Lynden4 als opvolger van Van Leeuwen5 benoemd. Een goede keus, die trouwens
al lang vaststond. Van Leeuwen schijnt vrijwel op te zijn. Ik heb steeds den indruk
gehad, dat 's mans reputatie van bekwaamheid en flinkheid zeer overdreven was.
Van Lynden heeft mij zeer aardig bij de Koningin geholpen inzake het congres der
Internationale Kamer van Koophandel, maar iets definitiefs heb ik niet van Hare
Majesteit. Vermoedelijk zal zij er in Mei over willen spreken, wanneer zij te
Amsterdam komt, maar ik te Genève moet zijn voor de samenkomst van het Comité
Consultatif van het Economisch Comité, waar ik met Pirelli en Boyden de
Internationale Kamer van Koophandel moet vertegenwoordigen.

27 Maart 1928.
Gisteren weer met Fock, Knottenbelt en Boon vergaderd. Onzerzijds aanwezig Waller,
Bennink, Van Beuningen, Cremer, Gelderman en ik. Wij hadden den indruk dat Fock
weer terugkrabbelde van zijn verplichting, of liever die van het hoofdbestuur van
den Vrijheidsbond, aan Van Kempen, den tegenwoordigen gouverneur van Sumatra's
Oostkust, met de verkiezingen van Juli 1929 een

1
2
3
4
5

Dr. J.A. Nederbragt, voor econ. aangelegenheden verbonden aan het dep. van buitenl. zaken,
o.a. als chef directie voor econ. zaken.
De chef van de afd. handel en nijverheid van het departement van arbeid, handel en nijverheid.
De Commissie voor de Herziening der Handelsverdragen. Vgl. Greup, Gedenkboek Kamer
v. Koophandel A'dam, dl. II, p. 102 en 315.
Mr. dr. F.A.C. Graaf van Lynden van Sandenburg.
Mr. dr. W.F. van Leeuwen, tot dusverre vice-president Raad van State.
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kamerzetel te bezorgen. In September had hij de mogelijkheid daarvan als een
‘menschelijkerwijs gesproken’ zekerheid genoemd. Intusschen is Cremer in Indië
geweest en heeft Van Kempen bereid gevonden de candidatuur te aanvaarden en zijn
ontslag als gouverneur te nemen. Zelfs heeft hij het hem aangeboden presidium van
het suikersyndicaat ervoor afgewezen. De verzekeringen van Fock c.s. waren
geruststellend. Bovendien worden Gelderman en Guépin uit ons midden lid van het
hoofdbestuur van de Vrijheidsbond, zoodat eenige controle verzekerd is.
Cremer brengt uit Indië vrij kalmeerende indrukken mede. Hij zeilt daarbij m.i.
te veel op het kompas van den Gouverneur-Generaal, bij wien hij gelogeerd heeft
en die inderdaad, naar allen aanschijn, aan het inbinden is, maar hij heeft de geesten
eenmaal losgelaten en officieele uitlatingen en handelingen gedaan welke niet in
eens te herroepen zijn. Anderzijds is de opwinding onder de Europeanen op Java
overdreven. De oppositie tegen den Gouverneur-Generaal is daar in de pers en onder
de blanke bevolking over het hoofd van leiders als Trip uitgewassen. Zeer gerust kan
men zeker niet zijn, want De Graeff is blijkbaar een welwillend spontaan man met
een vrij gering werkelijkheidsbegrip, en de Minister van Koloniën is een zeer zwakke
figuur.
Na afloop had ik nog een korte bespreking met Knottenbelt en Van Beuningen
over het Moerdijkkanaal, dat - zooals nu wel schijnt vast te staan - de Regeering aan
België wenscht prijs te geven. Wij waren het eens, dat nieuwe tegenstand in den
lande georganiseerd moet worden. Daar ik uit Beelaerts' uitlatingen afleid, dat te
avond of te morgen de besprekingen met België kunnen beginnen, ried ik Knottenbelt
aan den Minister te gaan waarschuwen, wel degelijk rekening te houden met den
reeds zoo duidelijk uitgesproken wensch van het land, deze ongehoorde concessie
niet te doen. Hij zou zulks doen. Verder wil hij een actie uit de Tweede en Eerste
Kamer op touw zetten, maar ongelukkig gaat hij 11 Mei voor 4 maanden naar Indië.

30 Maart 1928.
Heden bespreking te mijnen kantore met Suermondt, Van Beuningen, Guépin, Plate
en Crone gehad. Plate beschouwt het Moerdijkkanaal practisch als verloren en zoekt
naar compensaties, welke hij mogelijk acht op het gebied van invoerrechten, met
dien verstande dat België ons voorkeursrechten toestaat, zoolang wij geen
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rechten op het kanaal, tot het graven waarvan wij krachtens het verdrag van 1839
verplicht zijn, heffen. De anderen waren echter van meening dat er geen aanleiding
was, het kanaal als verloren te beschouwen en dat het spreken over compensaties
onze zaak slechts verzwakken zou. Voorts dat voldoende mogelijkheid van
compensatie niet bestaat en dat de door Plate overwogen vergoeding geen aanbeveling
verdient. In de eerste plaats ligt zij niet op het verkeersgebied, in de tweede plaats
zouden wij het kanaal graven, wat, eenmaal geschied, niet meer ongedaan gemaakt
kan worden, terwijl de te bedingen voorkeursrechten bij de een of andere voor België
gunstige gelegenheid afgeschaft zouden kunnen worden. Men besloot het er heen te
leiden, dat Beelaerts spoedig verneemt, dat hij op geweldigen tegenstand zal stuiten,
wanneer hij het Kanaal concedeert. Men vreest nl. dat wanneer deze concessie eenmaal
in een nieuw tractaat belichaamd is, dat op andere punten allicht iets voordeeliger
voor Nederland zal zijn, de beide Kamers het zullen aannemen. Verder zal Generaal
Van Oordt aangemoedigd worden een artikel te schrijven over de vraag: ‘Wat zou
de grootste concessie zijn, het Moerdijkkanaal of de Wielingen?’ Het Handelsblad
achtte men de beste krant er voor, ware het niet dat Elout1 steeds hartstochtelijk voor
het behoud der Wielingen is opgekomen. Eindelijk wilde men op twee punten waar
wij de Belgen ter wille kunnen zijn, het graven van het kanaal door het Bosscherveld
bij Maastricht (met de verbetering van de Maasbrug) en de verhooging van de
spoorbrug over het Kanaal door Hansweert, de Regeering in de goede richting stuwen.
Beelaerts wil gaarne, maar Waterstaat saboteert.

5 April 1928.
Eenige dagen te Weenen geweest, alwaar ik een conferentie over
vrachtaangelegenheden, de Levant betreffende, bij te wonen had.
Ik had nog even gelegenheid de schilderijen in het Kunsthistorisches Museum te
bezichtigen en was evenals voor 19 of 20 jaar door de prachtige Breughels getroffen.
De Venetianen interesseerden mij zeer. Tal van Palma Vecchio's zijn er, die mij,
voor zoover noodig, de absolute zekerheid gaven, dat mijn vrouwsportret geen Palma
is en hooger dan de werken van dezen meester staat. Den laatsten dag 's morgens te
8 uur zag ik ook de prachtige collectie van den Heer

1

C.K. Elout.
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Stephan von Auspitz, waarin mij troffen een doge van Tintoretto een Fransche
primitief, een prachtig vrouwsportret van Memling, eenige R. van der Weydens, een
Greco (Portret), eenige Rembrandts, een Carel Fabritius (Rembrandt?) (twee koppen
van mannen), een Vermeerachtig portret van Dubordieu, een Franschman die in de
17de eeuw in Holland schilderde.

20 April 1928.
13 en 14 dezer te Parijs geweest om den tekst van het rapport vast te stellen dat de
Internationale Kamer van Koophandel aan de Economische Conferentie te Genève
in Mei zal uitbrengen. Het blijkt nu dat Pirelli, voorzitter, niet gaat en de taak aan
Boyden en mij overlaat. Boyden, een Amerikaan, die vroeger als ‘observer’ in de
Herstelcommissie gezeten heeft, komt eerst 28 April in Europa, zoodat het meeste
wel door mij gedaan zal worden. Ik ben zeer sceptisch over het werk van den
Volkenbond op dit terrein, hoewel ik in mijn land er zooveel mogelijk voor werk.
Het cynisme der regeeringen en van particuliere belangen stoort zich hoegenaamd
niet aan Genève, en trots alle eenstemmigheid daar om de tarieven omlaag te werken,
worden zij in elk individueel land verhoogd. De Geer heeft hier weliswaar de kous
op den kop gekregen, maar in andere landen heeft de regeering in de richting van
bescherming steeds een meerderheid.
Aan Buitenlandsche Zaken is duidelijk gemaakt, dat men op hevigen tegenstand
in zake het Moerdijkkanaal te rekenen heeft. Men is er, naar ik hoor, zeer van
geschrokken, daar men daar heel onbenullig van plan was deze concessie te maken.

25 April 1928)
Gisteren met Veder1 (van de Rotterdamsche Kamer van Koophandel. Beelaerts
bezocht om, gezien de neiging van Buitenlandsche Zaken zijn eigen weg in zake het
Belgische verdrag te gaan, zijn belofte te bekomen, dat hij de Kamers zal consulteeren,
alvorens zijn standpunt vast te stellen. Dit beloofde hij opnieuw. Hij verzocht ons
dringend zijn ambtgenooten van Financiën en Waterstaat op te zoeken, om den
wensch van Amsterdam en Rotterdam kenbaar te maken,

1

J.C. Veder.
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dat het kanaal door het Bosscherveld gegraven zal worden, onverschillig of België
er over spreken wil (hetgeen het niet wil).1 Wij zullen dit doen en trachten de sabotage
van de ingenieurs van Waterstaat te overtroeven. Ook spraken wij over de
uitzonderingstarieven op de Duitsche spoorwegen. Beelaerts wil nog wel een stap
door den gezant laten doen, maar stelt er zich weinig van voor.
Voorts bezocht ik Slotemaker de Bruïne2 en vestigde zijn aandacht op onze
volkomen onvoldoende organisatie voor onderhandelingen met het buitenland - en
de ongeschiktheid van Heringa in het algemeen en die van Nederbragt - overigens
een bekwaam en serieus man - als leider. Hij wil terug naar een Ministerie van
Landbouw, Handel en Nijverheid, met een directeur-generaal voor Buitenlandsche
economische aangelegenheden tusschen dien Minister en zijn ambtgenoot van
Buitenlandsche Zaken.
Beelaerts zeide bij ons bezoek nog, dat hij de kwestie van de brug bij Vlake over
het kanaal van Hansweert tot de onderhandelingen met België wilde bewaren, om
iets te vergeven te hebben, hetzelfde standpunt dat de Minister van Waterstaat innam,
toen ik eenigen tijd geleden bij hem was, en zeide, dat het oponthoud hetwelk die
brug aan de scheepvaart tusschen Antwerpen en den Rijn veroorzaakt, weggenomen
diende te worden, daar het een rechtmatige grief der Belgen vormt. Destijds was
Beelaerts zeer verontwaardigd over het standpunt van Waterstaat. Hij is dus op dit
punt omgedraaid, vermoedelijk omgepraat door zijn ambtgenoot. Hij wil de
onderhandelingen met België niet langer uitstellen dan het verloop van het onderzoek
wettigt. Met Knottenbelt, die vindt dat we de Belgen maar zoo lang mogelijk moeten
laten wachten, is hij het niet eens. Ik ook niet, maar hij moet niet met een tractaat
komen dat de Kamers verwerpen.

28 April 1928.
Heden De Geer en Van der Vegte in zake het Kanaal Bosscherveld bezocht. Onze
redeneering is: leg dat Kanaal aan, geheel op de capaciteit van de sluis bij St. Pieter,
en de drang van Luik om de verbinding tusschen Luik en de Nederlandsche grens in
orde te maken, zal onweerstaanbaar zijn. Luik immers heeft een groot belang bij

1
2

Heldring kon dit weten uit een brief aan hem van de goed geïnformeerde Nypels te Maastricht,
24 april 1928, in Collectie-Heldring.
De minister van arbeid, handel en nijverheid.
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een goedkoopen en goeden waterweg naar Antwerpen en naar de Nederlandsche
havens. En deze laatste hebben niets aan het Julianakanaal en de werken bij
Maastricht, indien de Maas boven de Nederlandsche grens niet in orde gemaakt
wordt. Thans is de officieele houding van België: ‘Wij hebben zoo juist besloten het
directe kanaal Luik-Antwerpen geheel over Belgisch gebied aan te leggen; wij spreken
dus niet meer met U over den weg langs Maastricht,’ maar dat directe kanaal is zóó
duur van aanleg en zal zóó duur in exploitatie zijn, dat genoemd besluit meer als
dreigement dan als ter uitvoering bedoeld opgevat moet worden. Het is een
Nederlandsch belang, die uitvoering nog onwaarschijnlijker te maken, want de
Nederlandsche havens verwachten een groot vervoer met Luik en het achterland.
De Geer vroeg zich af, of wij wel het risico mochten loopen, dat de Belgen niets
aan de Maas deden, terwijl wij eenige millioenen aan het Bosscherveld uitgegeven
zouden hebben, en of wij niet bepaald hun toezegging moesten bezitten alvorens te
beginnen, maar wij wezen er op, dat wij dan zeer lang konden wachten en dat dan
in elk geval het Julianakanaal lang gereed zou zijn, vóórdat de Belgen iets aan hun
Maas gedaan hadden, terwijl wij hem eveneens de door Waterstaat nimmer
tegengesproken mededeeling der Maastrichtsche Kamer van Koophandel van plm.
24 Juli '27 in herinnering brachten, volgens welke Waterstaat haar bericht heeft dat
het Kanaal Bosscherveld in elk geval zonder onderhandelingen met België in orde
gebracht zou worden. Ten slotte scheen de Minister wel iets voor ons betoog te
gevoelen.
Van der Vegte had meer bezwaren, o.a. dat indien België weigert met ons te
spreken (later zeide hij, dat het al geweigerd had - hetgeen wij reeds van Beelaerts
wisten) en wij legden het Bosscherveld toch aan, het naderhand met bezwaren tegen
het kanaal kon komen, die wij alsdan misschien niet meer zouden kunnen opheffen.
Gaf het maar een mondelinge toezegging, dat het de verbinding tusschen Luik en de
Nederlandsche grens zou in orde maken, dan begon hij dadelijk met het Bosscherveld.
Wederom toonde hij zich zeer door het ‘vervelende’ Handelsblad geprikkeld, welks
medewerker Nypels zijn departement geweldig gesteund, maar ook gehekeld heeft
- niet ten onrechte, maar wel wat al te schreeuwerig. Ten slotte zeide hij ook ernstige
overweging toe.
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3 Mei 1928.
Eergisteren kwam de ingenieur Van Konijnenburg, vroeger van den Waterstaat, de
laatste jaren aan het Suezkanaal, eertijds ook lid van de Nederlandsch-Belgische
commissie voor de Maaskanalisatie (in 1911/13 of daaromtrent), bij mij en vertelde,
dat de heer Van Hoegaarde, de leider van Ougrée-Marihaye, een van de eerste
Luiksche industrieelen, hem dezer dagen bevestigde dat Luik zeer groot belang bij
de doorvaart bij Maastricht had, mits de capaciteit van de sluis door het Bosscherveld
niet geringer zij dan die bij St. Pieter, zoodat Luik voor zijn verbinding met zee
tusschen Antwerpen en de Nederlandsche havens kon kiezen. Bracht Nederland die
doorvaart aldus in orde, dan zou België de Maas tusschen Luik en de Nederlandsche
grens dadelijk kanaliseeren - daarvoor zou Luik wel zorgen. Toen Van Konijnenburg
hem zeide, dat België geweigerd had de Nederlandsche delegatie onder den
oud-minister König (die, naar De Geer mij vertelde, directeur van den Waterstaat te
Maastricht wordt) te ontvangen, die het plan Bosscherveld wilde komen voorleggen,
bleek hem dit onbekend. Hij zou hiertegen dadelijk in Brussel protesteeren. Van
Konijnenburg wist ook, dat Waterstaat de sluis door het Bosscherveld kleiner (600
ton) wil maken dan die bij St. Pieter, wat een kleinzielige domheid is. Voorts zeide
hij, dat indien de ingenieur Klink, die thans met de leiding van de werken bij
Maastricht belast is, vervangen wordt door Wolterbeek, die niet met hem opschiet
en zeker al zijn berekeningen en voorbereiding overhoop gooit, dit den Staat schatten
van geld zal kosten. Naar zijn meening moet Volker (thans te IJmuiden) naar
Maastricht. Ik raadde Van Konijnenburg aan deze punten met kracht met den Minister
van Waterstaat te bespreken. Zelf besprak ik ze met den Minister van Financiën
denzelfden namiddag, naar ik meen, met gunstig resultaat. De Heer De Geer zou
althans in dien geest met Waterstaat spreken. Bovendien heeft Buitenlandsche Zaken
moed gevat en oefent krachtigen aandrang op dat departement uit.
Voorts waarschuwde ik De Geer over onze onvoldoende organisatie voor
onderhandelingen over handelsverdragen, in denzelfden geest als ik onlangs Beelaerts
en Slotemaker deed. De Geer bleek eenigermate op de hoogte te zijn. Zijn idee gaat
in de richting van het onderbrengen van de afdeeling ‘Handel’ of althans van de
geheele nieuwe organisatie bij Buitenlandsche Zaken, omdat dit departement
onderhandelen moet. Ik zeide hem, dat dit niet noodzakelijk
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was - in Zwitserland, Duitschland, Frankrijk en Engeland onderhandelt het Ministerie
van Handel en hun menschen, zooals Stücki, Von Trendelenburg en Serruys, zijn
buitengewoon goed ingelichte mannen. Buitenlandsche Zaken is in het geheel niet
berekend voor die taak, maar ik geef toe, dat voor ons land het buitenlandsche belang
voor ¾ economisch is en het bedenkelijk zou zijn, dat departement nog meer van het
bedrijfsleven te vervreemden, hetgeen zou geschieden indien de organisatie bij
Arbeid, Handel en Nijverheid werd ondergebracht. Wat personen betreft - aan Heringa
kan niet gedacht worden en Nederbragt is, hoewel veel beter, toch geen leider.
Gisteren was ik in Düsseldorf om Bock van de Deutsche Levant Linie te ontmoeten.
Hedenmorgen telefoneerde ik Van Konijnenburg, die mij beloofde Van der Vegte
zoo spoedig mogelijk te zullen opzoeken.

24 Mei 1928.
Een week te Genève geweest als vertegenwoordiger van de Internationale Kamer
van Koophandel ter vergadering van de Raadgevende commissie, die zich over de
tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van de Economische Conferentie van 1927
moest beraden. Boyden - ex-observer in de Herstelcommissie, een zeer innemend
en bekwaam man, zeer populair in Europeesche kringen - was mijn collega. Het
resultaat der besprekingen was als gewoonlijk een compromis. Men is sedert Mei
'27 meer opgeschoten in de wegneming der handelsbelemmeringen dan veelal wordt
aangenomen, maar de positie blijft vol gevaren. Het grootste gevaar dreigt van
Engeland, waar het protectionisme meer en meer veld wint. Daarentegen is
Duitschland, naar het schijnt, op den goeden weg.1

30 Mei 1928.
Van Walree2 is na 3 jaren afwezigheid uit Oost-Azië terug. Hij vindt den toestand in
Indië op zich zelf niet verontrustend. De hoofdzaak is gezagshandhaving door een
goed leger. Daaromtrent

1
2

Vgl. Heldring, De eerste zitting v.d. Raadg. Ec. Comm., p. 446, 447; en dezelfde, De eerste
zitting der Raadgevende Commissie te Genève, p. 460-461.
E.D. van Walree, tot 1925 dir. Twentsche Bank en vriend van Heldring.
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heeft hij een slechten indruk, vermoedelijk juist. Van Hasselt1 is na een 4 maanden
reis uit West-Indië terug. Ons bedrijf is daar volgens hem uitstekend georganiseerd.
Dien indruk heb ik ook. Het is trouwens het betalende gedeelte van ons bedrijf.
Europa en de Pacific niet.
Het bestuur op Curaçao is onder het ellendige bewind van Brantjes2 allertreurigst
en de slappe Koningsberger3 zal daarin geen verandering brengen, ofschoon verluidt
dat Brantjes zijn langsten tijd gediend heeft. Wat dringend noodig is, is het bewind
op het kleine eiland Aruba, waar door de Standard Oil en een Britsche onderneming
groote raffinaderijen gebouwd worden en de rust aan een Curaçaoschen gezagvoerder
met enkele politieagenten toevertrouwd is, (?). Bovendien laat de haveninrichting
alles te wenschen over. Van Hasselt heeft daarover Koningsberger en ook Beelaerts
gisteren gesproken, de laatste ook, omdat deze toestand licht tot buitenlandsche
complicaties aanleiding kan geven.

31 Mei 1928.
Nog steeds geen voortgang in zake Amsterdam-Rijn. De Minister laat niets van zich
hooren. Ik sprak hem gisteren in het Stadion bij de voetbalmatch Holland-Uruguay.4
Hij zeide mij toen, dat de Burgemeester hem er juist over aangeklampt had. Dezen
schelde ik vandaag op, maar hij had mij niets te vertellen, daar hij slechts met v.d.
Vegte afgesproken had, hem de volgende week in Den Haag te zullen opzoeken.

1 Juni 1928.
Heden bezoek van Van Konijnenburg, die mij vertelde, dat het wetsontwerp Kanaal
Bosscherveld, incluis sluis van 1000 ton, in de maak is. Slechts ontbreekt de noodige
spoed er aan. Waterstaat wil met één jaar vertraging graven. Ook is de kwestie van
de brug bij Maastricht nog niet opgelost. Hierover harrewarren Onderwijs en
Waterstaat.
Voorts heeft Van Konijnenburg te Brussel gesproken met Delmer5,

1
2
3
4
5

De K.N.S.M.-directeur.
Mr. N.J.L. Brantjes; 1921-1928 gouverneur van Curaçao.
Dr. J.C. Koningsberger, 1926-1929 minister van koloniën.
In het kader der Olympische Spelen.
Secr.-generaal Waterstaat.
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de technische rechterhand van Jaspar, den tegenwoordigen premier, die over alle
waterbouwkundige werken adviseert. Van hem hoorde hij, dat België genoegen
neemt met een verbetering van de verbinding van de Schelde met het Hollandsch
Diep en niet zal staan op een kanaal van het Antwerpensche havenbassin naar den
Moerdijk. Delmer bezoekt hem Woensdag in Den Haag en hij hoopt dan daarvan de
bevestiging te zullen ontvangen. Het zou er dus op neer komen, dat wij een kanaal
graven tusschen Wester- en Ooster-Scheldedaar waar thans de spoorwegdam ligt terwijl voorts door het Kreekrak een open geul gemaakt wordt. Het eerste kanaal zou
van één sluis te voorzien zijn en hooge vaste spoorwegbruggen zouden vereischt
zijn. Ik zeide hem, dat ik dit een loyale oplossing van dit deel van het vraagstuk vond.
Dit is dus goed en belangrijk nieuws, dat Van Konijnenburg nog niet aan de
Ministers meegedeeld heeft. Het plan zou zijn, dat men aan beide zijden en petit
comité samensprak en steeds met Rotterdam en Amsterdam voeling hield. Indien
men dit doet en de Belgen zijn werkelijk schappelijk, dan zou deze netelige zaak uit
de wereld komen.
Van Konijnenburg gelooft, dat de Belgen ook in het Schelderégime kalmer gestemd
zullen zijn. Hij sprak erover Delmer hier te brengen, maar ik vond dit nog wat
voorbarig.
Op mijn aanraden zal een commissie - eigenlijk een sub-commissie van de
Commissie voor de Herziening der Handelsverdragen - gevormd worden om de
mogelijke onderhandelingen met Duitschland voor te bereiden. Behalve Nederbragt
en Posthuma, heb ik aangeraden Patijn, Vissering, Kalff, Lovink, Aug. Philips,
iemand van de Staatsmijnen, terwijl Nederbragt ook Van Doorninck1 voorstelde, wat
van zelf spreekt. Heringa zal zich er ook wel in weten te dringen en hij behoort er
ook eigenlijk bij, maar hij is waardeloos.

9 Juni 1928.
Gisteren bood Meinesz2, die namens Trip sprak, mij het presidentschap der Javasche
Bank aan. Trip gaat eerlang weg. Ik wees het dadelijk af. Ik heb tal van bezwaren,
die ik niet noemde, maar de voornaamste, die ik wel noemde, is mijn verplichting 6
kinderen op te voeden, wier moeder overleden is. Of ik de aangewezen man voor

1
2

Mr. dr. A. van Doorninck.
H. Meinesz.
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die betrekking zou zijn, weet ik overigens niet. Trip wil vooral gaarne iemand hebben
die, behalve een goeden kijk op handelstoestanden, moed heeft de leiding in de
staatshuishouding te critiseeren, indien daarvoor aanleiding bestaat.
Wij spraken over andere mogelijkheden. Ik noemde Bodenhausen, waaraan zij,
naar het schijnt, niet gedacht hadden, en Beyen, die echter voor het particuliere
bankbedrijf gereserveerd schijnt te zijn. Hij is zeker een van de weinige bekwame
figuren onder de Nederlandsche bankiers. Meinesz noemde Van Walree, die de man
par excellence wegens zijn geestesgaven op dit gebied zou zijn, maar wiens
gezondheid en nerveuse driftigheid beletselen zijn. Van Walree had mij onlangs den
jongen Van Leeuwen1 genoemd, thans aan de Twentsche Bank te A'dam. Meinesz
vond hem te weinig gevorderd op den maatschappelijken ladder. Ik ken hem als zeer
aanmatigend, maar Van Walree zegt, dat dat voorbij is. Bruins werd ook besproken,
maar gepasseerd, omdat hij geen sterk karakter bezit.
Trip schijnt op Vissering's opvolging te rekenen, maar ik heb nog niet gemerkt,
dat deze binnenkort zal aftreden, ofschoon ik hem onlangs oud van uiterlijk vond.
Hij heeft een half jaar lang aan een zenuwaandoening, zich door bevende handen
uitende, gesukkeld, hetgeen men aan zijn huwelijk met een jonge vrouw2 toeschreef.
Mij verzekerde hij, dat de doktoren hem zoo gezond als een visch vonden, en ik
geloof niet, dat hij gaarne het eervolle baantje, dat hij met matige bekwaamheid en
zonder leiding aan de bankwereld te geven, bekleedt, er aan geeft. Daarentegen wil
zijn vrouw gaarne rustig leven. Als hij bedankt, zal zij wel den doorslag geven. De
vraag is of de eerzuchtige Bruins niet zijn eigen candidatuur zal stellen.
De Burgemeester, dien ik gisteren op een lunch bij Couturier ontmoette, deelde
mij mede, dat de Minister van Waterstaat, dien hij dezer dagen gesproken had, geneigd
schijnt te zijn den knoop door te hakken en voor de volgende begrooting gelden voor
de Amsterdam-Rijnverbinding via Wijk aan te vragen. Hij, De Vlugt, had begrepen,
dat Wentholt's bezwaren nu op de technische moeilijkheden in verband met den
militairen dijk (voor de defensie vereischt) en het landschapsschoon teruggevallen
zijn. Dat zou al een heel poovere retraite zijn. Haast too good to be true!3

1
2
3

Mr. H.F. van Leeuwen.
Mevr. ir. G.C. Vissering-Krayenhoff van de Leur.
Inderdaad: de minister zou een kanaal door de Gelderse Vallei bevorderen. Vgl. Heldrings
hiernavolgende notities en Greup, Rijnverbinding, p. 141 vlg.
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18 Juni 1928.
De vorige week eenige dagen te Londen geweest, door de International Shipping
Conference uitgenoodigd over de trade barriers te spreken. Een motie ten gunste van
een spoedige verlaging van douane-tarieven werd aangenomen, maar wanneer men
ziet, dat Engeland telkens weer een ander artikel krachtens zijn safe-guarding wet
beschermt, nu weer geëmailleerd ijzer, dat in de Shipping Conference zelve Stimming,
een der directeuren van den Norddeutschen Lloyd, naar aanleiding van mijn
opmerking dat het rapport van den Economischen Raad van het Duitsche Rijk en de
uitslag der verkiezingen de hoop deden koesteren, dat men daar den goeden weg
opgaat, zeide, dat de landbouw in Duitschland een zoodanige crisis doormaakte, dat
hij het niet zonder bescherming kan stellen - dan vraagt men zich af: ‘Zal er iets van
de liberale beweging, in 1927 ontketend, terecht komen?’ Ook onze Tweede Kamer
heeft zich door de heffing van een permanent recht van 8% op klompen1, van een
internationaal standpunt gezien, geblameerd. De Christelijk-Historischen, die mooi
weer tegenover Rome willen spelen, nu de verkiezingen van 1929 naderbij komen,
hebben dit op hun geweten.
Zeer smadelijk is ook de aanneming van de ongelukkige wet op de N.V., door
geheel de zakenwereld en de notarissen als een zeer slecht product van wetgeving
bestempeld, door de Eerste Kamer weliswaar met een geringe meerderheid, die een
minderheid geweest zou zijn, indien drie der vier afwezigen niet op het appèl
ontbroken hadden. Minister Donner, een zelfingenomen ambtenaartje2, heeft geen
flauw idee van het zakenleven en is voor eenige radicale wijzigingen niet open
geweest. De grootste moeilijkheden levert m.i. de gedwongen publiciteit van de
balansen op, welke voor tal van besloten vennootschappen bijna onaanvaardbaar is.
Bij gelegenheid zal ook het enquête-recht, door één-tiende der aandeelhouders uit
te oefenen, wel eens ernstige gevolgen kunnen hebben.3

1
2
3

Wet van 21 september 1928, in Staatsblad 1928, no. 381.
Donner is één onzer beste ministers geweest en later een briljant president van de Hoge Raad!
Vgl. Greup, Gedenkboek K.v.K., dl. II, p. 233 vlg.
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22 Juni 1928.
Van Konijnenburg weer bij mij. Heeft bezoek van Delmer, secretaris-generaal van
den Belgischen Waterstaat, gehad, zoogenaamd om de sluis te IJmuiden te bezichtigen,
in werkelijkheid om niet-officieel over het Moerdijkkanaal en het Schelde-régime
te spreken. Na Van Konijnenburg's mededeeling dat Nederland nooit het
Moerdijkkanaal - van de nieuwe Amsterdamsche dokken tot aan den Moerdijk, een
verlenging van de Antwerpensche havens dus - zou inwilligen, verklaarde Delmer
dat men daar in België niet op stond, maar wel onze medewerking verwachtte bij
een verbetering van den vaarweg van de Schelde naar den Rijn. Van Konijnenburg
antwoordde dat wij - Amsterdam en Rotterdam niet - daarin zeker loyaal zouden
medegaan. Wij hebben bij den aanleg van den spoorweg naar Zeeland de
Oosterschelde dichtgegooid en den Belgen daarvoor in de plaats het kanaal van
Hansweert gegeven, dat niet voldoet, niet alleen wegens het oponthoud bij de
spoorwegbrug daarin, maar ook wegens het vaak ruwe vaarwater op de Oosterschelde
en de Zijpe. Op grond van het tractaat van 1839 behoorden wij een even goeden
vaarweg te geven en dit in den zin van den modernen tijd. Van Konijnenburg - na
zijn onderhoud met mij - stelt dus voor een doorsnijding van den spoorwegdam ten
W. van Bergen op Zoom en herstel van den vaarweg langs het Kreekrak en de
Eendracht en zoo naar het Hellegat. Op technische gronden wil hij er een kanaal van
maken, parallel aan deze vaarwateren, doch dit heeft hij niet aan den Belg gezegd,
en ik heb mij dienaangaande ook niet verbonden. België zou met die verbetering
volkomen tevreden zijn, als Antwerpen er zich mede vereenigt, en dit schijnt zoo te
zijn. Cauwelaert, de burgemeester van Antwerpen, heeft Van Konijnenburg
uitgenoodigd met hem te komen spreken. Slechts Hijmans en zijn kleine groep schijnt
nog op het oude standpunt te staan, doch zal moeten wijken, indien de 3 havensteden
het met elkaar eens zijn. Ik moet dus Amsterdam en Rotterdam voor het plan winnen.
Crone, de voornaamste man hier, verklaarde zich onmiddellijk accoord en ik hoop
Suermondt Dinsdag te spreken en verzoek Van Konijnenburg daarbij aanwezig te
zijn. Ik vergat nog een belangrijk punt: de Belgen zijn het met het beginsel van het
tegenwoordige Schelderégime eens, wenschen slechts een zekerheid, dat wij niet op
een of ander oogenblik weigeren onze medewerking tot de baggerwerken welke wij
voor hen uitvoeren, te verleenen.
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Beelaerts is van deze besprekingen op de hoogte en keurt ze volgens Van
Konijnenburg goed. Waterstaat, dat anti-Belgisch en zwaar op de hand is, wordt er
voorloopig buiten gehouden. De naam Van Konijnenburg werkt daar als een roode
lap op een stier. Over de politieke zijde der kwestie werd tot dusver niet gesproken.
T.a.v. de werken bij Maastricht, deelde Van Konijnenburg mij mede, dat Waterstaat
nu weer draalt met de werken aan de Maasbrug, waarvoor 3 of 4 jaren noodig zijn
en zonder welke het kanaal door het Bosscherveld niet nuttig gemaakt kan worden.

23 Juni 1928.
Hoe ellendig Waterstaat onder den tegenwoordigen Minister werkt, blijkt uit een
brief dien de Burgemeester gisteravond - met een afschrift voor mij - van hem ontving.
Hij deelt daarin - in lijnrechte tegenstelling met zijn jongste mededeeling aan den
Burgemeester - mede, dat hij zich niet in staat acht, tusschen Vreeswijk en Wijk bij
Duurstede een keus te doen en daarom termen aanwezig acht om een nader onderzoek
te doen naar de wenschelijkheid om het kanaal door de Geldersche vallei tot stand
te brengen.
Nu breekt mijn klomp!
De Minister wil ons hierover spreken. Wij spraken af eens flink op onze poot te
spelen. Intusschen acht ik het niet uitgesloten, dat v.d. Vegte langs dien weg
Amsterdam tot aanvaarding van de route via Vreeswijk wil dwingen, hoewel het
meer waarschijnlijk is, dat hij eenvoudig de beslissing aan zijn opvolger wil overlaten.
Hij heeft den naam niet te kunnen besluiten. Hij verzocht in zijn brief om
geheimhouding, doch de Burgemeester had eenige dagen geleden van het Kamerlid
Van der Waerden reeds gehoord, dat de Minister met de Geldersche vallei zou
aankomen, wat hij toen op grond van het hem kort te voren meegedeelde weigerde
te gelooven. Dit verzoek is dus klaarblijkelijk larie en bedoeld om een uitbarsting in
de Amsterdamsche pers te bezweren.

27 Juni 1928.
Gisteren heb ik Van Konijnenburg aan de Nederlandsche Bank tezamen gebracht
met Patijn, Luden, Suermondt, Crone en Nierstrasz. Men was algemeen zeer
ingenomen met de wending die de
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Belgische kwestie schijnt te nemen1 en vond o.m. een kanaal van Bath naar het
Hollandsch diep een goede oplossing van dat deel van een verdrag. Patijn had mij
vooraf verteld, dat hij dezer dagen een lang gesprek met Hijmans gehad heeft, die
op de gewone manier met internationalisatie van de Schelde en de Rijn en pressie
van de groote mogendheden dreigde, maar toen Patijn hem had gezegd, dat België
het Moerdijkkanaal nooit zou krijgen, dit toch niet een conditio sine qua non had
genoemd. Hij zoowel als een andere voorname Belg, van dezelfde richting, hadden
gesproken van ‘couper la poire en deux’. Patijn had dit toen niet begrepen, maar ons
scheen het waarschijnlijk dat daarmede een kanaalverbinding als de tusschen Van
Konijnenburg en Delmer besprokene bedoeld werd. Ik ben van meening, dat indien
Antwerpen met dit plan accoord gaat, Hijmans geen macht meer heeft de zaak tegen
te houden. Om zijn figuur te redden zal hij waarschijnlijk de Wielingen weer ter
sprake brengen en daarin behoorden wij dan in verregaande mate toe te geven. Ik
geloof echter dat Beelaerts daarvan voorloopig niets wil weten.

28 Juni 1928
Gisteren met den Burgemeester en Ter Haar bij den Minister van Waterstaat geweest.
Eerst liep het onderhoud over de ongelijkmatige behandeling van Amsterdam
tegenover Rotterdam door de spoorwegen in haar tarieven, met name voor kolen.
De Minister zeide, dat hij geen bevoegdheid tot ingrijpen had, doch wel met de sporen
wilde spreken, wanneer Amsterdam dit vooraf gedaan en nul op het rekest gekregen
had. Tot nu toe zijn die pogingen - te vergeefs - slechts door de Kamer van
Koophandel gedaan.2 Hiertoe werd besloten.
Daarna kwam de Rijnverbinding aan de orde. De Burgemeester gaf zijn groote
verbazing over den inhoud van den brief van den Minister te kennen en noemde het
voornemen nu een onderzoek naar een kanaal door de Geldersche vallei in te stellen
heilloos, omdat daardoor de totstandkoming van de Rijnverbinding, die al

1

2

In juni 1928, nl. 14 en 28, wisselden de Belgische en Nederlandse regeringen nota's, waaruit
bleek dat zij zich voorstelden spoedig de onderhandelingen terzake te heropenen. Vgl.
Diplomatieke documenten, p. 27. Waar het hier ter zake om gaat, is dat men ingenomen was
met de intern-Nederlandse ontwikkeling der gezichtspunten!
Vgl. Greup, Gedenkboek K.v.K. A'dam, dl. II, p. 170.
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sedert 1915 een punt van onderzoek uitmaakt, opnieuw onbepaald uitgesteld zou
worden. Bovendien heeft die keus de volgende nadeelen boven Wijk: zij hangt samen
met de afsluiting van de Zuiderzee, levert wegens haar gebruikmaken van de te maken
IJ- en Eem-meren nautische moeilijkheden op (golfslag en ijs), is pas na haar algeheele
voltooiing nuttig, terwijl de verbinding over Wijk, indien met het stuk Utrecht-Wijk
begonnen wordt, reeds over 5 jaren een verlichting van de Rijnvaart verschaffen zou;
de Rijnschepen, 's morgens van Amsterdam vertrekkend, kunnen 's avonds den Rijn
niet meer bereiken, daar Wageningen te ver ligt. (Ik betwijfel of dit argument juist
is.) De Minister antwoordde, dat de Burgemeester zich bij zijn jongste bezoek had
laten ontvallen, dat een kruising van den Rijn boven Wijk eigenlijk nog beter zou
zijn dan bij Wijk (welke mededeeling het protest ontlokte, dat al had de Burgemeester
iets dergelijks gezegd, hij daarmede nooit bedoeld had, dat men in dit stadium van
de besprekingen de Geldersche vallei ter hand zou nemen), voorts dat, nu door de
onvoorwaardelijke afwijzing door Amsterdam van Vreeswijk een kanaal via die
plaats van de baan is en men dus een kruisingspunt moet kiezen, waar volgens den
Waterstaat een stuw noodig is, volgens anderen niet, niet Wijk alléén in aanmerking
komt, maar ook Wageningen, welke route de volgende voordeelen biedt: de beste
kanaalverbinding (geen hefbruggen, enkele hooge vaste bruggen, twee sluizen); geen
langer vaartijd dan over Wijk; bereikt de rivier op het hoogst mogelijke punt; geeft
een waterverbinding aan een streek welke er tot nu toe van verstoken is; nuttig voor
de afwatering van die streek; kost, omdat een deel ervan op rekening der
Zuiderzeewerken komt, minder dan Wijk en Vreeswijk (40 millioen zonder eventueele
verbetering van den vaarweg tusschen Amsterdam en Rotterdam). Ten slotte laat de
stand der Zuiderzeewerken voorzien, dat dit kanaal geen dag later gereed zal zijn
dan dat via Wijk, terwijl de bescherming tegen golfslag en ijs op het IJmeer door
een dijk verkregen kan worden. Daar de Minister er aan toevoegde, dat de gunstige
loop van zaken bij de Zuiderzeewerken niet door de Commissie-Limburg had kunnen
verwacht worden en zij daarom het plan door de Geldersche vallei op zijde geschoven
had, vroeg ik hem daarom wat er voor bijzonder gunstige verandering in den stand
van die werken gekomen was sedert de ingenieur Wentholt 2 jaar geleden om dezelfde
reden dit plan niet verder onderzocht. Al weten wij dat de Afsluitdijk prachtig vordert
(o.a. door de ontdekking van groote leemlagen op
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den bodem der Zuiderzee, het best denkbare constructie-materiaal voor den dijk),
stormen en hooge vloeden en andere tegenslagen kunnen de voltooiing toch vertragen.
Dit moest de Minister toegeven. Intusschen was zijn mededeeling omtrent den stand
dier werken zóó pertinent, terwijl hij zeide te hopen in het geval van spoedige
overeenstemming de beslissing voor den aanleg van dit kanaal bij de begrooting voor
1929 te kunnen vastleggen, dat wij niet konden weigeren zijn schriftelijke voorstellen,
die hij voor de volgende week toezegde, af te wachten en te onderzoeken. De
Burgemeester zou hem echter eerst (nog gisteren) de door hem opgesomde bezwaren
schriftelijk geven (zij waren als gewoonlijk van Köhler).
Na afloop van de bespreking gaf ik aan De Vlugt en Ter Haar te kennen, dat wij
geen stap verder zouden komen, indien wij onder de nieuwe omstandigheden op
Wijk bleven staan. Wij hebben nu tusschen Vreeswijk en de Geldersche Vallei te
kiezen. Het laatste geeft ons het mooiste kanaal; indien wij ons kunnen laten
overtuigen dat de stand der Zuiderzeewerken inderdaad een spoedige voltooiing
waarschijnlijk maakt en indien de besproken nautische bezwaren opgeheven kunnen
worden, dan is voor de beslissing ten gunste daarvan veel te zeggen.1 De Burgemeester
bleek het daarmede eens, Ter Haar scheen minder overtuigd. Ik ried hun Köhler ten
spoedigste naar Wieringen te zenden, om daar met Ringers te spreken en een eigen
indruk omtrent de vorderingen van den afsluitdijk te krijgen.
Daarna ging ik naar den Minister van Buitenlandsche Zaken, die mij gevraagd
had bij hem te komen en mij mededeelde, dat hij nu zeer bepaald van meening was,
dat wij het Moerdijkkanaal niet moeten toestaan, daarentegen wel een verbeterden
vaarweg tusschen de Schelde en het Hollandsch Diep. (Het Ruhrort-kanaal wil hij
weigeren. Dit zal geen moeilijkheid opleveren, want geen verstandig mensch in
België denkt er aan.) Hij wilde daaromtrent mijn oordeel kennen, en wij waren het
dadelijk eens, toen ik hem vertelde, dat Van Konijnenburg met Delmer niet zonder
mijn medeweten en instemming gesproken had. Ik meende, dat wij de kosten voor
onze rekening moesten nemen. Beelaerts vindt dat de Belgen moeten bijdragen, ook
omdat hij een deel van de werken aan de Schelde voor onze rekening wil nemen.
Het tegenwoordige Schelde-régime wil hij

1

Vgl. brief van 8 augustus 1928 der Kamer van Koophandel te A'dam aan B. en W., in Greup,
Rijnverbinding, p. 143.
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bestendigen, maar een beroepsinstantie (voor het geval van oneenigheid) inwilligen.
Hij wil in September te Genève met Hijmans spreken, die nu nog onverzoenlijk doet,
maar wel zal bijdraaien. Ik zeide dat daarvoor de houding van Antwerpen wel
beslissend zal zijn en het gesprek dat Van Konijnenburg eerlang met Cauwelaert zal
hebben, interessant is. Volgens Van Konijnenburg zou de laatste ook
verzoeningsgezind zijn.
Toen betoogde ik de wenschelijkheid de Wielingenkwestie ook uit de wereld te
krijgen, en tot mijn verwondering merkte ik dat Beelaerts geheel mijn inzichten
deelde. Hij vindt het behoud van de Wielingen eerder gevaarlijk dan wenschelijk.
Met Karnebeek's standpunt daarin is hij het niet eens en hij vindt dit te meer
ongelukkig, omdat het de zaak tot een prestige-kwestie heeft opgeblazen, waarbij de
pers lustig mee getoeterd heeft. Ik zeide hem echter, dat volgens Suermondt de
Nieuwe Rotterdamsche Courant zijn draai wel wil nemen, maar dat ik bij het
Handelsblad met den stijfhoofdigen Elout meer moeilijkheden voorzag.
Hij verzocht mij Alex1 er toe te krijgen eenige vriendelijke en aanmoedigende
woorden over de Nederlandsche deelneming aan de Belgische tentoonstellingen in
1930 in zijn krant te doen verschijnen, nu de Regeering daartoe besloten heeft.
Eindelijk wilde hij, dat ik van de delegatie die hem in September naar Genève
vergezelt, deel uitmaak, waarvoor ik echter op grond van gebrek aan tijd bedankte.

2 Juli 1928.
Twee dagen te Parijs geweest om een vergadering der Internationale Kamer van
Koophandel bij te wonen. Mij verwondert het dat een verzameling van zooveel
knappe zakenmenschen die op zich zelve nuttige instelling in een dergelijke massa
van comité's en paperassen laat verdrinken.

7 Juli 1928.
Eergisteren sprak ik den Burgemeester aan het stadhuis. Hij had van Ringers, directeur
der Zuiderzeewerken, een deskundig en onpartijdig man, gehoord, dat de IJ- en
Eem-meren, indien dadelijk aangevangen, in 9 jaren gereed kunnen zijn, hetgeen
dan wat meer aan rente en opzichters enz. zal kosten (in verband met de vele werken

1

Ir. A. Heldring, de directeur van het Alg. Handelsblad.
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thans in uitvoering, vooral den grooten afsluitdijk). Dat maakt dus het gereedkomen
van het kanaal door de G.V.1 in ongeveer denzelfden tijd mogelijk. Van den Minister
is intusschen een daartoe strekkend voorstel ingekomen, dat thans door Köhler
onderzocht wordt. Ik heb den Burgemeester gezegd, dat wij den Minister onmiddellijk
moesten vastnagelen door de Geldersche Vallei aan te nemen. Wij krijgen dan het
beste kanaal naar den Rijn dat mogelijk is.
Van Konijnenburg is gisteren bij mij geweest om mij te zeggen, dat hij met Delmer
en bovendien met de chefs de cabinet van Jaspar en Lippens2 en den directeur-generaal
van den Belgischen Waterstaat te Brussel geconfereerd heeft en dezen allen gunstig
gestemd voor het kanaal Schelde-Hollandsch Diep op ons grondgebied gevonden
heeft. Schelde-régime als thans, met betere omschrijving van onze bevoegdheden
en beroepsinstantie. Ook de Wielingen kwamen ter sprake, die de Belgen natuurlijk
niet loslaten. Het Ruhrort-Antwerpen kanaal begeeren zij niet en het reeds door de
Belgische Kamers aangenomen kanaal Antwerpen-Luik leggen zij niet aan, indien
wij de doorvaart bij Maastricht goed in orde maken. Het kanaal Schelde-Hollandsch
Diep willen zij geheel betalen.
Zooals ik half en half vreesde, opponeert Van Beuningen, die niet verder wil gaan
dan het kanaal door Zuid-Beveland in orde te maken, door er een hooge spoorwegbrug
(bij Vlake) over te leggen. Bovendien critiseert hij de uitmonding van het door Van
Konijnenburg gedachte kanaal bij Bath op technische gronden, die ik niet beoordeelen
kan, en vreest hij dat een zwakke Nederlandsche regeering van dat kanaal uit op een
goeden dag een aftakking naar de Antwerpensche dokken zal toestaan. E.e.a. deelde
Suermondt mij per brief mede.3

14 Juli 1928.
Den 11den hadden wij nog een bespreking met Van Konijnenburg, waarbij ook
Suermondt, Nierstrasz en Crone aanwezig waren. Nieuws was er niet; Van
Konijnenburg ging dienzelfden dag weer naar Brussel om van Delmer te hooren of
die wat te vertellen had. Cauwelaert heeft hij wegens de staking te Antwerpen nog
steeds niet

1
2
3

Gelderse Vallei.
Graaf M.E.A. Lippens.
Deze brief werd niet teruggevonden.
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rustig kunnen spreken. Wij bespraken de rede van Hijmans, die voor zijn doen
gematigd is en uitgelegd kan worden als bedoeld geen al te star standpunt van
Belgische zijde voor te bereiden. Wij waarschuwden Van Konijnenburg er tegen
toch vooral t.a.v. den gedachten waterweg tusschen de Schelde en het Volkerak niet
te gemakkelijk te zijn, want eensdeels schijnt Rotterdam er tegen te zijn en
anderendeels is de uitmonding bij Bath, dicht bij de Belgische grens, geschikt om
de Belgen te bewegen er naar te streven in de onderhandelingen te bereiken dat een
verbinding van het kanaal met de dokken wordt gemaakt.
Gisteren sprak ik Veder en Van Beuningen over dezelfde kwestie, van wie ik tot
mijn verbazing vernam dat Beelaerts met Veder iets anders besproken heeft dan met
mij. Hij heeft dezen gezegd, dat hij zich tegenover België op het standpunt zou stellen,
dat hij het Moerdijkkanaal nooit kon inwilligen (tot dusver klopt het), maar dat hij
- omdat hij niet de beide kanalen kan weigeren - geneigd was het Ruhrort-kanaal toe
te geven. Verder had hij ‘en passant’ van een verbetering van den waterweg tusschen
de Schelde en het Hollandsch Diep (?) gesproken. Over het Ruhrortkanaal wilde hij
de meening van Rotterdam kennen. Veder, die toen met de besprekingen, door Van
Konijnenburg gevoerd, onbekend was, is met deze vraag naar huis gegaan en heeft
deze vertrouwelijk in de Rotterdamsche Kamer besproken. Men heeft het antwoord
klaar, dat Rotterdam zich desnoods bij het Ruhrortkanaal zal neerleggen, indien
overigens een goede regeling met België verkregen wordt. Aan mij heeft Beelaerts
gezegd, dat hij de Belgen van dit kanaal wil doen afzien, waarop ik als mijn meening
te kennen gegeven heb, dat hij zich daarvoor niet al te veel behoefde in te spannen,
daar geen verstandig mensch in België er aan denkt, het aan te leggen. Ik begrijp
deze tegenstrijdigheid niet en vind het niet zonder bedenking, dat Nederland het
Ruhrortkanaal zou toestaan, alsof het een heel zwaar offer beteekende, omdat dan
België de houding zou kunnen innemen, dat het er van wil afzien - ook bij wijze van
een belangrijke concessie zijnerzijds, met eisch tot tegenprestatie. Het is altijd
verkeerd in onderhandelingen de zaken op den kop te stellen.
Overigens hadden de beide Rotterdamsche heeren wel bezwaar tegen den waterweg
Bath-Volkerak, voornamelijk wegens het gevaar, dat er een aftakking naar de
Antwerpensche dokken aan verbonden zal worden. Komt die niet tot stand, dan ziet
Van Beuningen niet in, waarom de Belgen dit kanaal als verbetering zouden accep-
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teeren en het betalen, zooals zij aan Van Konijnenburg gezegd hebben, dat zij doen
willen, want al vermijden ze daardoor voor de Rijnschepen de overvaart van de
Oosterschelde, die zeer ruw kan zijn, ze behouden die over het Hellegat, dat niet
minder blootgesteld is. Hij vreest, dat ‘daar wat achter zit’. Hoewel hij beweerde,
dat wij niets meer behoeven te doen dan het kanaal van Hansweert van een hooge
vaste brug te voorzien, had ik niet den indruk, dat hij zich met hand en tand tegen
den gedachten waterweg zal blijven verzetten - doch, eigenaardig genoeg, de opinie
van Rotterdam is daarover niet gevraagd.

22 Juli 1928.
Op 18 dezer een bespreking in Den Haag met Welker (directeurgeneraal van Haniël1
en Voorzitter van het Verbond van Duitsche Rheinschiffahrtinteressanten) en Jäger,
een groot man uit Mannheim, gehad, waarbij ook Veder en Ter Horst, Voorzitter
van de Nederlandsch-Duitsche Kamer van Koophandel te Frankfort, aanwezig waren.
Wij kwamen overeen, afzonderlijk, doch in gemeenschappelijk overleg tegen de
Duitsche spoorwegtarieven-politiek te ageeren. Eergisteren vergadering te Düsseldorf
over de vrachtpositie in Smyrna, die als gewoonlijk precair is.

27 Juli 1928.
Zuiderzeewerken bezichtigd. Zeer indrukwekkend. Tevens Ringers uitvoerig
gesproken over de mogelijkheid de IJ- en Eem-meren in denzelfden tijd klaar te
krijgen als het kanaal door de Geldersche Vallei. Hij verklaart, dat dit zeer goed kan,
mits Waterstaat het niet zelf doet, maar het werk, evenals de afsluitdijk van de
Zuiderzee, opgedragen wordt aan een uitvoerder, bij wien de prikkel bestaat het
spoedig op te leveren. Bij de Zuiderzeewerken is Ringers directeur van de
Maatschappij tot Uitvoering der Zuiderzeewerken, een combinatie van aannemers,
die de winst boven 6% met den staat deelen en ook tegen zekere verliezen
gewaarborgd zijn. Het schijnt goed te werken. Slechts wordt de dijk veel duurder
dan Westman

1

Frans H. Haniël & Cie., Duisburg, gesticht 1756, rijnrederij en kolenhandel.
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Ds. O.G. Heldring (1804-1876), Heldrings grootvader.

Ernst Heldring bestuurslid van Hou' en Trouw, de vereniging van afgestudeerden van de Openbare
Handelsschool te Amsterdam, vermoedelijk zijn eerste bestuursfunctie.
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Ernst Heldring in zijn jongensjaren (z.j.).
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*3

Ernst Heldring in 1897 in gezelschap van vijf nichten, v.l.n.r. Lize van Lennep-Sillem, mej. Sylvia
van Lennep (Syl), mej. Adèle Sillem, mej. Henriette van Lennep en Olga van Marle-Sillem.
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Ernst Heldring in 1910.

B. Heldring (1839-1907), Heldrings vader, de president der Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Foto 1907.
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Havenbedrijvigheid der K.N.S.M. aan de Nieuwe Vaart, Noordzijde, te Amsterdam in 1899, het jaar
van Heldrings benoeming tot directeur der onderneming.
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Dr. C.J.K. van Aalst (1866-1939), van 1913 tot 1934 president der Nederlandsche
Handel-Maatschappij. Meer dan vijftig jaren Heldrings medestrever en tegenspeler.
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Spotprent van Piet van der Hem op de zich verengende Nederlandse handelssituatie als gevolg van
de Engelse blokkadepolitiek (1915).
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*8

Een moment uit het voorspel tot redding van de Zuid-Amerika Lijn uit handen van de grote Duitse
scheepvaartlijnen. Advertentie in het Algemeen Handelsblad, 7 december 1904, avond.
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Jhr. mr. dr. H.A. van Karnebeek, commissaris der koningin in Zuid-Holland, te Santiago als hoofd
van de Nederlandse handelsmissie naar Zuid-Amerika in 1937.
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De Nederlandse delegatie ter conferentie van de Volkenbond in september 1929. Zittend v.l.n.r.
Limburg, Loudon, Beelaerts, Colijn en mevrouw Kluyver; staande Hoessein Djajadiningrat, Francois,
Van Eysinga en geheel rechts Heldring.
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Onze gezant te Washington, zojuist benoemd tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, jhr. mr.
A.C.D. de Graeff met echtgenote en dochter ontspannen na een ontvangst door president Coolidge
op het Witte Huis.
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Jhr. mr. dr. H.A. van Karnebeek in Zuid-Amerika; de oud-minister was zeer op het decorum bedacht
(zie ook de foto van hem te Santiago).
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[Tweede deel]
hem begrootte - waarschijnlijk wel 130 millioen tegen 90 millioen raming.1 Op den
thuisweg ontmoetten wij Lely, den vader van het plan - jong als altijd - vergezeld
van J. Loudon en zijn vrouw.2

28 Juli 1928.
Van Konijnenburg bij mij gehad (gisteren). Had niet veel nieuws. De Belgen zullen
het Moerdijkkanaal blijven vragen, doch indien wij het halsstarrig weigeren en niet
meer aanbieden dan de verbetering van het kanaal door Zuid-Beveland, zullen zij
met een tusschenoplossing aankomen, iets in den geest van het Eendrachtkanaal. Het
is zaak, dat wij hier voorloopig geen tegemoetkoming toonen, hetgeen zij trouwens
ook niet doen. Hun ‘Standaard’ maakt Nierstrasz’ plan van een Eendrachtkanaal
(geheel onafhankelijk van Van Konijnenburg's besprekingen in ‘De Gids’ uitgebroed)
voor ‘mal’ uit. Van Konijnenburg heeft Cauwelaert nog steeds niet gesproken.
Hij wist te vertellen, dat Waterstaat met Maastricht over de Maasbrug onderhandelt,
hetgeen langzaam opschiet. Deze kwestie moet tegelijkertijd met het kanaal door het
Bosscherveld opgelost worden, anders gaat Waterstaat de oude brug zonder meer
afbreken, hetgeen een ergerlijk stukje vandalisme zou zijn.
Ook Veder was bij mij. Hij zal Beelaerts gaan spreken om klaren wijn geschonken
te krijgen.
Waller heeft mij gevraagd of ik Beelaerts naar Genève wil vergezellen. Ik heb mij
bereid verklaard, daarover nog eens met hem te spreken, omdat ik wellicht eenig
goed kan doen, indien hij met Hijmans over het verdrag praat. Zijn overig gezelschap
te Genève is meerendeels Karnebeekiaansch.

3 Augustus 1928.
Gisteren vergadering van B. & W. met een delegatie van de Kamer van Koophandel
over het verrassende voorstel van den Minister het kanaal door de Geldersche vallei
te graven.3 Besloten hierop in te gaan, indien de Regeering waarborgen kan
verschaffen, dat de tijd van voltooiing, door Wentholt genoemd, t.w. 10 jaar,
aangehouden

1
2
3

De bouw van de Afsluitdijk vroeg ƒ 120 miljoen (met bijkomende voorzieningen ƒ 200
miljoen); de Wieringermeer ƒ 100 miljoen. Vgl. Jansma, Zuiderzee-millioenen.
L.E. Loudon-Eustis.
Vgl. Greup, Rijnverbinding, p. 143.
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zal worden. Ik voorzie, dat deze waarborgen niet gemakkelijk gegeven zullen kunnen
worden en, indien gegeven, niet zeer afdoende zullen zijn. De directeur van Publieke
Werken, De Graaff, aanwezig, schatte den benoodigden tijd op ten minste 15 jaar
en ik herinner mij dat Lely mij eenigen tijd geleden voorspelde, dat de
Amsterdam-Rijn verbinding, langs welk tracé ook, wel 20 jaar aan uitvoering zou
vergen. Staan wij echter op Wijk, dat Waterstaat nu eenmaal niet wil, dan weten we
dat we voorloopig niet opschieten en de geheele zaak zeker een paar jaar blijft rusten.

7 Augustus 1928.
Beelaerts gisteren gesproken. Hij drong er op aan, dat ik naar Genève mede zou gaan
a. wegens de economische vraagstukken welke er ter sprake zullen komen, b. omdat
hij mij bij de hand wil hebben, nu hij met Hijmans over een nieuw verdrag wil
spreken. Ook acht hij het nuttig, dat ik met de Belgen te Genève in aanraking kom
- waarschijnlijk omdat ik tot de onverzettelijken gerekend word, mogelijk ook met
den toeleg, dat ik mij in den geest van Buitenlandsche Zaken (dat au fond nog
Karnebeekiaansch is) vastpraat. Hoe het ook zij, ik acht het van belang mee te gaan
en zou mij later verwijten, de gelegenheid te hebben laten voorbijgaan, iets goeds in
deze zaak te doen, indien ik thans bedankte. De Belgen komen te Genève met een
sterke delegatie. Hijmans is niet officieel gedelegeerde, wel zijn dat o.a. Poullet en
Carton de Wiart, die Beelaerts een naren kerel en valsch noemde. Ik vroeg Beelaerts
ook naar het verschil tusschen de vragen die hij aan Veder en aan mij gesteld heeft.
Hij schreef het toe aan de omstandigheid, dat Veder een week eerder dan ik (eenigen
tijd geleden zeide hij een dag eerder, wat juist was) bij hem geweest was en in dien
tusschentijd het bericht van Van Konijnenburg's besprekingen te Brussel hem bereikt
had. Ik heb hem gezegd, dat Rotterdam even goed als wij begreep, dat den Belgen
niets aan het Ruhrortkanaal gelegen is en het opgeven daarvan ons geen concessie
van belang waard mag zijn.
B. & W. onderhandelen thans met Waterstaat over de Geldersche Vallei.

13 Augustus 1928.
Ik ga morgen, vergezeld van Jet1, met de ‘Coen’ naar Genua.

1

Heldrings dochter Henriëtte.
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30 Augustus 1928.
Teruggekeerd van een heerlijke uitrustende reis, voortreffelijk weer, niet al te warm,
prettig gezelschap aan boord. Van Southampton, Salisbury bezocht, den volgenden
dag Wight. Alleen Salisbury kende ik, Stonehenge zeer imposant. Te Algiers mooie
autotocht gemaakt naar de Vallée des Singes. Van Genua uit naar Rapallo. Door den
Simplon naar Brig, en daar Jan1 en Paul Voûte2 ontmoet. Met ons vieren verder over
Gletsch, Grimsel, Meiringen (per trein en per auto) en over den Grossen Scheidegg
naar Grindelwald. Daar regen, hetgeen ons tot rust dwong. Bleven er 2 dagen en
aanvaardden toen de terugreis.

31 Augustus 1928.
Rutgers, voorzitter der liberale partij te Amsterdam, zoekt mij op en vraagt mij te
candideeren voor de Tweede Kamer-verkiezingen in de gezamenlijke districten
Amsterdam, Haarlem en Noord-Holland, waardoor men dan kans op 3 candidaten
(Vos, Van Kempen en ik) heeft. Afgewezen, evenals 4 jaar geleden, omdat ik de
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij niet in de steek kan laten en
mijn voorzitterschap der Kamer van Koophandel een openlijke positie niet gedoogt.

1 September 1928.
Bij mijn terugkomst uit Genua vond ik een nota van Buitenlandsche Zaken behelzende
het standpunt dat de Regeering op verschillend economisch gebied tegenover België
wil innemen. Behalve op enkele kleinere punten, is dit standpunt geheel het goede.
De nota is in een vergadering van den Raad van Bijstand besproken, waar ik afwezig
was. Waller was gisteren bij mij om mij den inhoud der besprekingen mede te deelen
en mij in het bijzonder over de vaart door Zuid-Limburg te spreken. De Raad - er
waren slechts 4 leden, Patijn, Waller, Kröller en Van Vlissingen, tegenwoordig heeft zich met de regeeringsopvattingen inzake Schelde-régime en kanalen door
Zeeland en Limburg (naar Ruhrort) vereenigd. Alleen waren de meeningen t.a.v. het
Ruhrortkanaal verdeeld. Kröller vindt het een zeer gevaarlijk ding, Van Vlissingen
zeer ongevaarlijk. Ik ben des

1
2

Heldrings oudste zoon.
M.P. Voûte, firmant Marandolle, Voûte en Co.
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laatsten meening toegedaan, terwijl Van Konijnenburg mij gezegd heeft, dat de
Belgische waterstaat aan den aanleg ervan niet denkt. Hoe het ook zij, beter is het,
dat België ervan afziet, maar teneinde de hinderlijke geografische positie van Limburg
niet te zeer op den voorgrond te brengen, moeten wij er ons niet al te sterk tegen
verzetten. Waller en Kröller zijn voorts zeer sterk van meening dat wij de eventueele
heropening van het Kreekrak en De Eendracht geheel voor onze rekening moeten
nemen, opdat België daarin niets te zeggen krijgt. Aangaande de loodsgelden op de
Schelde bevat o.m. de nota de stelling dat zij naar Antwerpen niet hooger dan naar
Rotterdam mogen zijn. Dit begrijp ik niet, en Waller kon mij de uitlegging die
Beelaerts ter vergadering ervan gegeven had, niet verschaffen. Indien men bedingt
dat de loodsgelden naar Antwerpen niet lager mogen zijn dan die naar Rotterdam,
dan zou ik het begrijpen, want Antwerpen lokt thans kunstmatig schepen door het
laaghouden van de loodsgelden.
In de paragraaf betreffende de Limburgsche wateren komt o.m. de stelling voor
dat Nederland niet dan zeer noode het kanaal tusschen Lanaye (tegenover Eysden)
en Maastricht zal verbeteren. Waller, die van meening is, dat wij van België de
verbetering van het kanaal Luik-Nederlandsche grens moeten bedingen, hetgeen
‘enforcer une porte ouverte’ zou zijn, omdat die verbetering door België, nu wij het
kanaal door het Bosscherveld graven, onder den drang dien Luik zal uitoefenen in
elk geval zal aangebracht worden. Waller, die dit niet wist, meende dat wij dan ook
het kanaal grens-Maastricht in orde moeten brengen, te meer daar de Maas gemiddeld
14 dagen in het jaar wegens hoogen waterstand niet bevaarbaar is en dus het kanaal
door het Bosscherveld, dat op de Maas uitmondt, dan afgesloten is. Dus, meent hij,
moeten wij desgewenscht geen bezwaar maken het kanaal langs de Maas, thans niet
veel meer dan een sloot, voor dezelfde afmetingen en vaartuigen als het kanaal door
het Bosscherveld in orde te maken. Ik geloof, dat de Belgen er niet op zulstaan,
aangezien hun eigen Maas boven Luik - niet voorzien van een lateraal kanaal - slechts
geregulariseerd is en dus ook afhankelijk van hooge vloeden. Mij had echter de
uitdrukking ‘zeer noode’ ook getroffen en ik kan mij voorstellen dat wij ernstig
moeten onderzoeken of wij het kanaal Lanaye-Maastricht kunnen verbeteren, hoewel
wij het met het oog op de hooge kosten en betrekkelijk geringe nut, zoo eenigszins
mogelijk, moeten voorkomen. Overigens was Waller, die onlangs te Maastricht door
Koenig, een satelliet van
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Rosenwald1, den even verderfelijken als tegenwoordigen geest aan Waterstaat, was
rondgeleid, onder den indruk van diens meeningen, volgens welke o.m. de brug over
de Maas afgebroken moet worden. Ik verzoek Van Konijnenburg hem eens ter dege
in te lichten.
Later had ik bezoek van den laatste, die mij kwam berichten, dat Waterstaat en de
gemeente Maastricht lang over de brugkwestie gehaspeld hebben en het
oplossingsvoorstel nu bij den Ministerraad ligt, die wegens de afwezigheid van vele
Ministers voorloopig geen besluit neemt. Hij verzocht mij er bij Beelaerts te Genève
op aan te dringen, dat deze zijn collega's van daar uit tot een gunstig besluit maant
- of hen verzoekt, de zaak tot zijn terugkomst te laten wachten. Van Konijnenburg
was zeer bitter over den toestand bij Waterstaat, waar alles afhankelijk is van personen
die door andere motieven dan het algemeen belang gedreven worden. Dezer dagen
spreekt hij er Colijn over, die hem uitgenoodigd heeft. Het departement moet volledig
gereorganiseerd worden, maar deze Minister (Van der Vegte) zal daaraan niets doen.
T.a.v. het Belgisch verdrag waarschuwde hij, dat wij toch vooral gelijkheid van
behandeling der scheepvaart bedingen, daar de Belgen van plan zijn, een kanaal van
de Antwerpensche dokken naar de Schelde bij de Nederlandsche grens aan te leggen,
indien wij het Eendrachtkanaal tot stand brengen. Hiervoor wordt gezorgd. Voorts
had hij van Gerretson, die het overigens met de door ons voorgestane oplossing eens
is, dat het onderwerpen aan arbitrage van geschilpunten over de Schelde een lichte
aantasting van onze souvereiniteit was. Gerretson wil, indien arbitrage toegegeven
moet worden (natuurlijk!), de geheele Schelde, ook boven Antwerpen, onder hetzelfde
régime brengen. Dit lijkt mij ver gezocht.
Overigens wist Van Konijnenburg te vertellen, dat Cauwelaert wegens zijn
anti-Hollandsche houding ernstig critiek van zijn Vlaamsche partijgenooten te hooren
heeft gekregen en nu naar onze oplossing ooren heeft. Hij wil thans Van
Konijnenburg, na hem lang te hebben laten wachten, gaarne ontvangen, doch deze
maakt nu te recht op zijn beurt geen haast.
Tusschen Financiën en Waterstaat is groote herrie, wegens het sterke tegenvallen
van de kosten van den afsluitdijk. Dat kon wel eens een ongunstige factor voor de
inwilliging van gelden voor de Amsterdam-Rijnverbinding zijn.

1

Ir. P.H.A. Rosenwald.
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Genève, 8 September 1928.
Den 4den 's avonds hier aangekomen. Den 3den had ik nog een gesprek per telefoon
met den Burgemeester, die mij zeide, dat Köhler en Wentholt met elkaar de kosten
van het kanaal door de Geldersche Vallei bespreken en het eens zijn over het gedeelte
dat door de provincie Utrecht en de Betuwe loopt, daarentegen nog niet over het
Zuiderzee-gedeelte. Hij verwacht, dat Wentholt zal moeten erkennen de kosten
daarvan veel te laag geraamd te hebben en dat de Geldersche Vallei niet goedkooper
dan Wijk zal zijn. Als nu beide plannen even duur uitkomen, is volgens de
Burgemeester dat via Wijk te verkiezen, omdat het tevens een verbetering van de
vaart op Rotterdam verschaft.
Hier te Genève heb ik tot dusver weinig anders gedaan dan de Assemblées bijwonen
en déjeuneeren en dineeren met mijn medeleden van de delegatie. Behalve de minister,
die veel collega's ziet, is er niet veel sociale omgang tusschen de delegaties der
verschillende landen. Menschen als Eysinga en Limburg, die hier reeds veel geweest
zijn, kennen veel lieden, maar ik heb weinig nieuwe aanraking en weinig oude, want
veel figuren uit de economische conferenties zijn thans niet aanwezig, overwegend
diplomaten, professoren en specialiteiten in het Volkenrecht. Met Hijmans spreekt
Beelaerts de volgende week.

12 September 1928.
Het gesprek heeft eergisteren plaats gehad. Na afloop verklaarde Beelaerts mij nogal
tevreden te zijn. De hoofdzaak was de verbinding door Zeeland geweest. Hijmans
was begonnen met het Moerdijkkanaal te vragen, dat Beelaerts onvoorwaardelijk
geweigerd had, zeggende dat de publieke meening in Nederland dat nooit zou toestaan.
Daarentegen was Nederland bereid het kanaal door Zuid-Beveland geheel in orde te
brengen: te verbreden en de brug bij Vlake te verhoogen. Hij meende dat dit voor
de Belgen een alleszins acceptabel voorstel was, maar Hijmans wilde er niets van
weten. Toen ontspon zich een zekere schermutseling over een in het midden gelegen
oplossing, welke men wederzijds door de plaatsgevonden besprekingen van Van
Konijnenburg te Brussel kende, maar welke geen der partijen wilde voorstellen,
omdat Beelaerts zich op het standpunt stelt geen voorstellen te hebben te doen en
België niets anders wil vragen dan in het verworpen verdrag stond. Ten slotte werd
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men het eens over het Eendrachtkanaal. T.a.v. het Schelde-régime maakte Hijmans
geen bezwaren, zoo ook wat de vaarweg door Limburg betreft, en onze verlangens
betreffende Terneuzen wil België inwilligen. In een tweede onderhoud kwamen de
beide ministers overeen dat de verdere uitwerking opgedragen zal worden aan twee
ambtenaren, wederzijds één aan te wijzen. De onze zal Van Kleffens zijn. Die
ambtenaar zal gehouden zijn ruggespraak met technici enz. te houden. Hijmans had
een technische commissie gewenscht, doch Beelaerts gevoelde daarvoor niet, op
grond dat hij daarvan te langzaam werk voorzag.
Of er over de Wielingen en de kosten van het Kanaal enz. gesproken is, weet ik
niet. Over het Ruhrortkanaal denkelijk niet. Ik heb Beelaerts te kort gezien om hem
veel te vragen.
Sedert eenige dagen is ook Colijn hier, uitgenoodigd door het Secretariaat om in
de 2de commissie (economie) over den stand van zaken in de uitvoering van de
besluiten der Economische Conferentie 1927 het woord te voeren. Hij déjeuneerde
gisteren bij mij. Het gesprek liep over allerlei dingen, o.a. over het dreigend
protectionisme en Engeland, dat de tariefverlaging, door den Volkenbond te bewerken
(en toch al zeer lauw behandeld, omdat de meeste regeeringen daarin niet ernstig
zijn), in gevaar brengt, den toestand in Indië enz. Over de besprekingen van Beelaerts
met Hijmans zeide hij smalend dat daarvan niets terecht kon komen, omdat men vóór
de verkiezingen in Juli niet gereed zou zijn en een nieuw Kabinet, dat hij als uitslag
van die verkiezingen verwacht, niet de verantwoordelijkheid van de reeds ver
gevorderde onderhandelingen zou aanvaarden. Hij zeide nog te meenen dat Hijmans
niet tot een regeling wil komen en de kwestie wil openlaten, desnoods 25 jaren, in
de verwachting dat er wel eens een geschikt oogenblik zal komen om de oude
(annexionistische) eischen door te zetten.
Hij vindt het verkeerd, dat Beelaerts zich op het standpunt gesteld heeft dat
Nederland voorstellen te doen heeft. (Beelaerts stelt zich volgens zijn zeggen niet
op dat standpunt, maar heeft, meen ik, wel iets in tegenovergestelde richting in de
Eerste Kamer gezegd.) Van het Eendrachtkanaal had hij door Van Konijnenburg
gehoord. Volgens hem is dat hetzelfde als het Moerdijkkanaal, waarvan hij altijd een
voorstander is geweest. Hij maakte op mij den indruk over deze zaak alles behalve
objectief te zijn. Hij heeft indertijd Karnebeek sterk gesteund, en De Geer, Colijn's
opvolger, is het voorwerp van zijn bijzondere verachting.
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15 September 1928.
In de daarvoor aangewezen commissie heb ik nog eens sterk op voortgang in zake
de collectieve verlaging van tarieven aangedrongen, welke men groepswijze aanvatten
wil, daar een algemeene verlaging voorloopig uitgesloten is 1. wegens den zeer
verschillenden opbouw van de tarieven in de verschillende landen, 2. wegens de
onverschilligheid en min of meer geheimen tegenstand overal. Australië, Ierland en
Roemenië verklaarden openlijk, dat zij, behoorende tot de industrieel ontwikkelde
landen, hun rechten moeten verhoogen of althans handhaven. Colijn, Serruys en
Breitscheid redeneerden in mijn geest, en de laatste viel mij bij. Mijn groote vrees
is dat Engeland ‘om’ gaat. Om dit te verhinderen, moeten althans de invoerrechten
op eenige artikelen, welke dat land voor zijn uitvoer grootelijks interesseeren, tijdig
in andere landen verlaagd worden. De officieele overgang van Engeland naar het
protectionisme zou het werk van Genève op dit gebied grootendeels verijdelen. Veel
hoop heb ik niet.
Beelaerts is over Colijn's uitlatingen weinig gesticht. Hij wil zien, vóór Kerstmis
met het verdrag klaar te komen, en Hijmans wenscht zulks ook. Gaat dit niet, dan
moeten de onderhandelingen maar tot na de verkiezingen opgeschort worden, want
deze met een gereed en onafgedaan verdrag in te gaan, acht hij niet gewenscht. Ik
vrees dat Kerstmis te kort dag zal blijken te zijn1, doch ik heb hem aangeraden Van
Kleffens aan te raden met de bevoegde personen voortdurend contact te houden. We
spraken verder af wat ik in de Kamer van Koophandel zal zeggen, indien mij een
vraag gesteld wordt. Hij zeide mij, dat hij het Eendrachtkanaal niet voorgesteld noch
aanvaard heeft. Hij heeft verbetering van het Hansweertkanaal voorgesteld en gezegd,
toen Hijmans een andere oplossing wenschte, dat hij die zou willen overleggen,
indien hij er op stond. Blijft België er bij, dan zal hij verder zien. Dit maakte het hem
onmogelijk ook Rotterdam nog over dit punt te consulteeren. Over het Ruhrortkanaal
is geen woord gesproken. De Wielingen zijn slechts even vermeld, toen Hijmans
eraan herinnerde, dat die kwestie met gemeenschappelijk consent opengebleven was.
Beelaerts wil haar echter wel

1

Men kwam niet verder dan tot een door Nederland aangeboden schema als basis van mogelijke
onderhandelingen, 23 oktober 1928. Vgl. Diplomatieke documenten, p. 28.
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regelen, maar moet met de oppositie der Karnebeekianen rekening houden.
Gisteren heb ik mijn oude vriendin uit Rome Mlle Le Maire te Yvoire opgezocht,
waar zij bij Mme Naville van haar vermoeienissen - malaria-kolonies in Calabrië uitrust. Een heerlijk oord, dat Yvoire.1
Zaterdag jl. een Gargantuesk diner in een hotelletje te Artemart bij Belley,
gastheeren de heer en mevrouw Chalon, vrienden van Charles Bungener2, die van
de partij was. Zij wonen te Cuzieu par Chazey-Bons (Ain), een huis met een heerlijke
ligging. Zij is de gratie en aanmoedigheid zelve.
Mijn delegatie-collega's waren 1. Beelaerts 2. Loudon 3. Eysinga 4. Stirum3 5.
Limburg 6. François 7. Mevrouw Kluyver 8. Van Wolten 9. toegevoegd De Vos van
Steenwijk. 1. is een bekwaam man, aangenaam in den omgang, houdt van een grap,
stelt zich niet op den voorgrond, schijnt bij de vreemdelingen populair te zijn; 2. het
laatste is Loudon ook, dien men bovendien lang voor knap aangezien heeft. Hij brengt
van de ontwapeningscommissie, die hij voorzit, niets terecht; ook de vreemdelingen
beginnen hem minder hoog aan te slaan, doch eeren hem wegens zijn absolute
integriteit en charme, daarbij een goed spreker; 3. vereenigt alle goede qualiteiten in
zich, staat hier hoog aangeschreven; 4. is niets geen man voor den omgang met Jan
en alleman. Hoog in de wapens en eenigszins gewild eenzelvig. Gauw een meening
bij de hand, naar het mij voorkomt, oppervlakkig. Laat zich zeer tot sympathieën en
antipathieën leiden. Ik kende hem weinig, doch kan hier goed met hem opschieten.
Vrees, dat hij te Berlijn niet veel vrienden zal hebben; 5. bekwaam jurist, niet
onsympathiek op het oog, goed spreker, is hier evenals Eysinga in internationale
kringen goed thuis, doch zal wel minder prestige hebben, daarvoor te onaanzienlijk
in zijn optreden; 6. stille, prettige en, ik geloof, knappe man, zich eenigszins bedeesd
voordoende. Heeft een goed oordeel over Buitenlandsche Zaken en zijn lieden; 7.
en 8. met hen had ik weinig aanraking; 9. gaat door voor een der weinige bekwamere
jongeren in het diplomatieke corps. Geschikte man, naar het mij schijnt.

1
2
3

Dit ligt aan de zuidoever van het Meer van Genève in Frankrijk.
Heldrings zwager.
Mr. J.P. Graaf van Limburg Stirum, de vroegere gouverneur-generaal, dan gezant te Berlijn.
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Van de vreemdelingen had ik, behalve met de figuren die ik uit vroegere economische
conferenties kende, aanraking met Motta, een zeer sympathieken Zwitser, Voorzitter
van onze 2de commissie, en, daar ik over het werk voor de Grieksche vluchtelingen
te rapporteeren had, met Van Walré de Bordes, een bekwaam en aangenaam jeugdig
Hollander aan de financieele sectie van den Volkenbond, en de heeren Eddy
(Amerikaan) en Sir John Hope Simpson, de eerste Voorzitter, de andere lid van het
uitvoerend bureau dat in Griekenland den arbeid verricht - met groot succes.
Er wordt geringe vooruitgang gemaakt op het terrein der tarieven, minder dan
mogelijk zou zijn, en veel is niet mogelijk. Veel landen willen ook bepaald niet.
Frankrijk en Italië o.a., om van Roemenië en de protectionistische dominions van
het Britsche rijk niet te spreken. Mijn pogen is ditmaal geweest te verkrijgen dat men
althans een begin maakt met de collectieve verlaging van enkele artikelen, waaronder
eenige die Engeland in belangrijke mate exporteert: in de hoop dat men er aldus toe
bijdraagt de te vreezen overgang van dat land naar het protectionisme te voorkomen.
Of men dat doen zal, moet afgewacht worden. Staal en ijzer behooren tot de artikelen
welke behandeld worden. Ik zou katoenen en wollen weefsels op de lijst geplaatst
willen zien.
Op politiek gebied verkeerde men de laatste dagen in het onzekere. Briand's rede
tegen Müller had een bepaalde malaise geschapen, maar later meenden enkelen, o.a.
Beelaerts, dat zij meer op effect in Frankrijk berekend was en de vooruitzichten van
een overeenkomst over de ontruiming van het Rijnland niet zoo slecht waren.

23 September 1928.
Sedert een week terug. In de courant las ik een bericht volgens hetwelk de Stad en
Waterstaat het nu vrijwel over het Rijnkanaal via Wijk eens waren. Ik schelde den
Burgemeester er over op, die mij zeide dat het zoover nog niet was, maar dat uit
besprekingen tusschen Köhler en Wentholt wel gebleken was, dat de laatste zich
t.a.v. de kosten van het plan door de Geldersche Vallei, en met name wat het gedeelte
door de Zuiderzee betreft, schromelijk vergist had. De Geldersche Vallei komt duurder
dan Wijk te staan, vooral indien men in aanmerking neemt, dat het kanaal via Wijk
een verbetering van den vaarweg tusschen Amsterdam en Rotterdam insluit. Hij de Burgemeester - heeft volgens zijn zeggen den Minister gezegd, dat zoo het laatste
onderhoud tusschen de beide ingenieurs, dat 18
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à 20 dezer moest plaats hebben, in dit inzicht geen verandering bracht, hij verder
uitstel van een beslissing ten gunste van Wijk van den Minister niet goedschiks zou
toelaten. De Minister, die zoo mogelijk nooit iets zegt wat hem bindt, had daarop
geantwoord, dat hij er voor zou zorgen, dat wanneer De Vlugt in December zijn
vacantiereis naar Italië onderneemt, hij dit in de aangenaamste stemming zou doen.
De Burgemeester had deze aardigheid onvoldoende gevonden en ten slotte zou hij
verkregen hebben, dat hij deze week de beslissing zou bekomen.
Wat de Indische reis van De Vlugt betreft, ik ben geneigd daarin een bevel van
Colijn te zien, die, zooals hij mij te Genève duidelijk liet blijken, door de verkiezingen
in Juli a.s. Minister - waarschijnlijk Minister van Koloniën1 - wil worden en zijn
lijfknecht, dien hij voor de landvoogdij in Indië bestemt, er nu heen zendt om zich
eenigermate met dat land, dat hij nooit bezocht heeft, bekend te maken. De keus zou
waarschijnlijk slecht zijn, want De Vlugt is, hoewel bekwaam, geen man van karakter,
en of hij het Indische probleem zal kunnen aanvoelen, staat ook nog te bezien.
Men mag zeker wel benieuwd zijn te weten, wat Colijn in zijn politieke mars heeft.
Zijn pas verschenen boek over het bestuur in Indië2 zal door velen voor reactionair
uitgemaakt worden, en zijn voorstellen zullen door de Roomschen niet aanvaard
kunnen worden. (M.i. is zijn wensch van een autonomen raad voor Java en één voor
Sumatra met beperking van de bevoegdheden van den Volksraad niet zonder meer
uitvoerbaar.) Een staatscommissie, zooals de commissie-Simon in Engeland, om
advies over de bestuursinrichting uit te brengen zou wel op haar plaats zijn, maar de
belangstelling in de Tweede Kamer is zoo gering, dat men waarschijnlijk het
Wetsvoorstel betreffende de inlandsche meerderheid3 eerst zal aannemen, waarna de
staatscommissie niet veel zin meer zou hebben. Naar ik hoor, willen, afgescheiden
hiervan, de Roomschen geen nieuwe coalitie met Colijn, hetgeen waarschijnlijk
beteekent, dat zij zich voor een coalitie zwaar zullen laten betalen.

1
2
3

In aug. 1929 werd S. de Graaff minister van koloniën.
H. Colijn, Koloniale vraagstukken van heden en morgen (1928).
In zijn Nieuwjaarsrede 1928 voor de Kamer van Koophandel had Heldring al melding
gemaakt van het gevoel van onbehagen dat bij de Ned. ondernemers was gewekt door de
houding van de regering t.a.v. de inlander. Vgl. hier noot 2, p. 717. Het bewuste voorstel
werd door de Tweede Kamer najaar 1928 aanvaard.
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25 September 1928.
Gisterenavond een lang onderhoud met de Koningin gehad, na afloop van het diner
ten Paleize. Het doel was haar toezegging voor de opening van een feest ter eere van
het congres der Internationale Kamer van Koophandel te verkrijgen. Zij was in een
goede luim en toonde belangstelling. Met het oog op haar plichten in verband met
den uitslag der verkiezingen, die in de week vóór het congres (8-14 Juli '29) zullen
plaats hebben, wilde zij zich echter niet binden. Zij liet echter doorschemeren dat zij
meer trek in een ontvangst dan in de opening had. Voorts vroeg zij naar het
economisch werk te Genève, naar de Amsterdam-Rijnverbinding, de sluis bij
IJmuiden, de verbreeding van het Noordzeekanaal, den gang van zaken bij de
Scheepvaart, speciaal naar dien bij den Hollandschen Lloyd, die 25 millioen wil
hebben (van den Staat) om 2 nieuwe mailschepen te bouwen (en ze niet krijgen zal),
naar den algemeenen toestand in den handel en dien te Amsterdam, over het verkeer
met het achterland. Ze lachte, toen ik over de jammerlijke vertragingen bij Waterstaat
klaagde, bleek niet zeer goed op de hoogte van de kwestie der voorkeurstarieven op
de Duitsche spoorwegen te zijn, hetgeen minder verwonderlijk is dan haar bekendheid
met andere economische aangelegenheden. Tegenover mijn grief tegen Duitschland
op dat terrein, stelde zij dat dat land nu instemt met de handhaving van de vrije
Rijnvaart en met de besprekingen over de herziening der Rijnvaartakte. Over de
werkloosheid, die op zich zelve niet zoo erg is als zij voorgesteld wordt (het is in
verband met het groote aantal vrouwen dat tegenwoordig tegen hooge loonen in de
industrie werkt en vroeger thuis zat of dienstbode was, meer een verschuiving), liep
het gesprek ook. Het bedenkelijke is de werkeloosheidsuitkeering, die in vele gevallen
hoog genoeg is om den betrokkene geen werk te doen begeeren. Het is een wellicht
te dure premie op de sociale rust.
Het diner was aardiger dan gewoonlijk. Ik zat naast Van Aalst, die op zijn beurt
naast den rector magnificus der Vrije Universiteit gezeten was, maar daarin geen
aanleiding vond zeer gekuischte taal te spreken. Mijn overbuurman was Van Lynden1,
als altijd spraakzaam en prettig. Mijn linkerbuurman was de schout-bij-nacht Quant.
Het is een doodfatsoenlijk hof, waar Van Lynden uitblinkt en de Prins

1

Van Lynden van Sandenburg, de vice-president Raad van State.
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met zijn uitspattingsneigingen niet erg op zijn plaats is. Juliana was beter gekleed
dan meestal. Wij hadden het weer over Noorwegen en ‘by way of digression’ over
ongedierte in Lapland en Rusland. Jammer, dat alles zoo stijf gaat. De Koningin
behoorde veel meer menschen uit het gewone leven te zien.

28 September 1928.
Eergisteren bespreking met Waller, Philips, Gelderman c.s. over de weigering van
Fock ertoe mede te werken, dat Droogleever Fortuyn, tot burgemeester van Rotterdam
benoemd, zijn zetel in de Tweede Kamer opgeeft en aan Cort van der Linden overlaat,
die no. 2 op de Haagsche lijst, na hem, stond. Eenerzijds is het ongepast, dat iemand
die burgemeester is, in de Tweede Kamer blijft, waar hij zijn taak moet verwaarloozen,
anderzijds strookt het geenszins met onze verhouding tot Fock, dat hij Cort
tegenhoudt, met de klaarblijkelijke bedoeling hem er ook bij de verkiezingen uit te
houden. Erkend mag slechts worden, dat de liberale fractie in de Kamer een leider
noodig heeft, waarvoor Cort niet in aanmerking komt. Men spreekt over Eerdmans,
dien ik niet hoor roemen, doch ook over Posthuma, die de man zou zijn, doch tot nu
toe steeds geweigerd heeft. Fock zou hem polsen.
Gisteren zocht ik Posthuma op, bij wien Fock reeds geweest was. Hij had bezwaren,
doch geen onoverkomelijke. Ik drong sterk bij hem aan, dat hij de candidatuur zou
aanvaarden en heb eenige hoop, dat hij het doen zal. Besluit hij aldus, dan is zijn
plan, alle andere baantjes er aan te geven. Juist wat wij hebben moeten.
Vandaag bespreking met Fock, waarbij ook Waller en Philips tegenwoordig waren.
Fock verklaarde niet te kunnen beletten, dat Droogleever Fortuyn zijn zetel aanhield,
daar deze zich gedraagt naar het inzicht van de Haagsche afdeeling van den
Vrijheidsbond, die hem er in gebracht heeft. Philips wees er op, dat die Haagsche
afdeeling geregeerd wordt door een aantal politieke tinnegieters van geen beteekenis,
waaronder enkele ambitieuse lieden, die zelven in de Kamer willen komen, zooals
Van Beresteyn en een Mr. Joels. Fock gaf dit toe, maar hij beweerde er niet veel aan
te kunnen doen, hoezeer hij de houding van Fortuyn en den toestand betreurde. Waller
voerde aan, dat wij aan onze gelijkdenkenden nooit zouden kunnen duidelijk maken,
dat wij er ons bij moesten neerleggen, dat Cort van der Linden, die thans met de in
behandeling komende sociale wetten meer dan ooit in de Kamer behoort te zijn, er
uit gehouden wordt.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

766
Zelfs indien Posthuma candidaat wordt - wat wij allen zeer zouden toejuichen zouden wij er op moeten staan, dat Cort er in komt. Anders wordt de samenwerking
vrijwel onmogelijk. Ik geloof wel, dat dit gesprek indruk maakte.
Fock vroeg mij ook nog naar Amsterdam, waar Vos1 no.1 en Van Kempen no.2
moet komen. Ik zeide, dat de candidatuur Vos een noodzakelijk kwaad was. Vos is
een demagoog en opportunist, waarvan men niet weet, hoe hij in de Tweede Kamer
zal uitpakken. Hij is zeer ongewenscht, maar gegeven de onbekendheid van Van
Kempen, zijn de stemmen der Joden die hij op zich vereenigt, onmisbaar. Slechts
indien een man van goeden Amsterdamschen naam die ook de Christelijk-Historische
stemmen trekt, zich stelt, zou Vos no.3 gesteld kunnen worden of geheel verdwijnen,
maar die man is niet te vinden. Ik heb aan Rutgers Guépin2 genoemd, doch deze is
weinig populair.

1 October 1928.
Aan het Stadhuis vergadering onder het Presidium van Röell over de overneming
van de heiden van het Gooi, de bosschen van Van Leeuwen Boomkamp enz. door
de Vereeniging voor Natuurmonumenten. Geschat op 3½ millioen. Amsterdam wil
1½ geven, de provincie ½ millioen. Wie de rest? Bussum en Hilversum zijn de eenige
kleinere gemeenten die wat kunnen doen; te zamen wellicht ook ½ millioen.
In zake Rijnkanaal nog geen eenstemmigheid tusschen de ingenieurs Köhler en
Wentholt.
Ik ga vanavond naar Frankrijk.

19 October 1928.
Den 17den 's avonds terug. Eerst 3 dagen bij mijn zwager3 te Prépatour aan de Loir
(niet Loire) gelogeerd, een bekoorlijk landschap (hoewel niet in de onmiddellijke
omgeving van het chateau-ke), typeerend voor het ‘douce France’. De mooiste punten
die ik daar zag zijn Lavardin en Troo. Op een uurtje te voet ligt Vendôme met een
mooie Romaansche toren en een Gotische kerk, een prachtige

1
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3

Dr. I.H.J. Vos.
Mr. C.H. Guépin, de voormalige directeur der Ned. Handel-Mij.
Alexandre Bungener.
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Renaissance poort. Daarna reisde ik naar Bourges, met een der mooiste kathedralen
van Frankrijk, het huis van Jacques Coeur - zeer de moeite waard. Gotische en veel
andere oude huizen - Nevers, dat mij minder beviel, maar waar ik toch het Palais
ducal, de Romaansche St. Etienne en het gezicht op de Loire bewonderde, en Moulins,
dat mij als een zeer plaisante stad met mooie schaduwrijke alleeën en zeer zindelijk,
beviel. Het Hotel de Paris is er goed. Merkwaardig is er de tryptiek van de Maître
des Moulins, de geschilderde glazen in de kerk, later dan de oudste te Bourges (vooral
dat Pierre de Bourbon en Anne de Beaugen voorstellende is voortreffelijk) en de
bijbel van 1115 in het museum. Toen naar Limoges - weinig aantrekkelijk - zeer
gevulgariseerd en vandaar per auto 1½ dag door de Limousin en de Périgord naar
Périgueux - heerlijk land vol natuurschoon en oude plaatsen - ook de praehistorische
grot le Fond de Gaume te Les Eyzies en de sculptures te Cap Blanc gezien. Het
mooiste punt is Rocamadour - dan Domme aan de Dordogne met zijn bekoorlijke
vallei. Te Périgueux zijn de kathedraal en St. Etienne interessant. Veel gothische
huizen. Helaas is de kathedraal, die een half Byzantijnsch karakter draagt, zeer
schoongemaakt en ontbeert patine. Daarop 2 dagen te Bordeaux met de Ferrières1
en 4 dagen te Parijs, gedurende welke ik o.a. Amines (wat een voorgevel en wat een
prachtig beeldhouwwerk!) en Chantilly, dat ik 25 jaar geleden gezien had, bezocht.
Een middag bracht ik bij De Boislisle op zijn buiten te St. Prix (bij Montmorency)
door. Op den thuisweg de basilique van St. Denis bezocht met zijn opgelapte
koningsgraven - overigens een mooi vroeg Gotisch bouwwerk met Romaansche
gevel.

19 October 1928.
Van Konijnenburg kwam heden bij mij, woedend over de benoeming van Rosenwald
en Schönfeld als deskundigen bij de onderhandelingen2 en zijn uitschakeling. Beelaerts
is weer eens te zwak tegenover Van der Vegte, die op zijn beurt geheel onder zijn
ambtenaren staat, geweest. Hij heeft zich nu geheel van de zaak teruggetrokken en
dat ook aan zijn Belgische vrienden bericht, die volgens hem

1
2

De agent der K.N.S.M. te Bordeaux.
Op 23 oktober 1918 bood de gezant namens de Ned. regering te Brussel een schema aan als
mogelijke basis van onderhandelingen en overeenkomst. Vgl. Diplomatieke documenten, p.
28.
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daardoor wantrouwend geworden zijn. Ik ben zelf over deze benoeming, die ik wel
voorzien had - want Waterstaat kan nu eenmaal niet zijn officieele menschen passeeren
- weinig gerust. Van Beelaerts had ik in elk geval gedaan moeten krijgen, dat Van
Konijnenburg ook benoemd werd. De beide anderen staan als sterk anti-Belgisch
bekend, en Schönfeld heeft mij bij zijn bezoek in Januari jl. gezegd, dat hij vreesde
dat het Moerdijkkanaal toegegeven zou worden. Van Konijnenburg liet mij nog een
brief van H. Vos - de Flamingant - zien, waaruit blijkt, dat Cauwelaert ook voor het
plan-Eendrachtkanaal gewonnen is, mits met een directe kanaalverbinding naar de
Antwerpensche dokken. Dit laatste kunnen wij nooit toestaan.

20 October 1928.
De Burgemeester telefoneerde mij vanmorgen dat Köhler, Wentholt en de
Zuiderzee-ingenieurs over de begrooting van de kosten van het
Geldersche-Vallei-kanaal niet eens geworden waren, dat Köhler zwaarder leidammen
in het Zuiderzee-gedeelte noodig acht dan de anderen, welke veel meer kosten, en
dat hij - de Burgemeester - Donderdag naar den Minister gaat, om hem te zeggen dat
Amsterdam bereid is òf het Geldersche Vallei plan òf Wijk te accepteeren en dat hij
nu maar een voorstel moet doen.
In den namiddag zocht ik den Minister op, vertelde hem niets van den aard van
de mededeeling die de Burgemeester zal doen, maar zeide hem dat hij waarschijnlijk
spoedig in de gelegenheid gesteld zal worden een beslissing te nemen; dat het ons,
in de handels- en verkeerskringen, vrij onverschillig is, of het Wijk of Wageningen
wordt, maar dat wij in elk geval een beslissing wenschen. Wij kunnen niet langer
wachten. Op zijn gewone manier was hij ontwijkend, maar begreep wel, dat hij op
Vreeswijk althans niet terug zal vallen en dat hij Wageningen wil hebben.
Daar ik uit de mededeeling van den Burgemeester afleidde, dat men aan het
Stadhuis ook ten slotte de Geldersche Vallei de voorkeur verleent, zal ik trachten
den Burgemeester er toe te krijgen, geen verder voorstel te vragen, maar te trachten
het Donderdag met den Minister over de Geldersche Vallei eens te worden.
Ik maakte van de gelegenheid gebruik den Minister mijn ongerustheid over de
benoeming van Schönfeld als deskundige bij de onderhandelingen met België te
kennen te geven - ongerustheid gegrond op zijn uitlating tegenover mij. De Minister,
die mij indertijd (op
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een der Olympische spelen) gezegd had, dat zulks een particuliere meening van
Schönfeld moest zijn, die hij voor zijn rekening liet, beweerde nu dat ik hem zeker
verkeerd begrepen had en dat hij er niet aan dacht het Moerdijkkanaal toe te geven.
Een verdrag, dat inhoudende, zou in de Kamers niet de minste kans hebben. Dat mijn
ongerustheid feitelijk gegrond is op de jalousie van Waterstaat op Van Konijnenburg,
wiens plan zij allicht zullen verknoeien of tegenwerken en op hun anti-Belgische
gevoelens, liet ik buiten het geding. Ik zou daarmede de zaak geen dienst gedaan
hebben. Wel besprak ik de zaak uitvoerig met Beelaerts, wien ik mijn ernstige
ongerustheid over die benoeming en over het feit, dat hij geen economisten in de
onderhandelaars gehaald heeft (waartoe ik hem geadviseerd had) verried. Hij zeide,
wat het eerste punt betreft, dat hij het formeel juiste standpunt van Waterstaat had
moeten aanvaarden en het nog niet zoo erg vond, omdat de Minister van Waterstaat
aan de sabotage van zijn ambtenaren zou hebben blootgestaan, indien Van
Konijnenburg (een slag in hun gezicht) benoemd ware geworden. Ook de benoeming
van Van Konijnenburg en de twee anderen te zamen ware niet raadzaam geweest,
want dat zou op ruzie uitgeloopen zijn. Het laatste argument lijkt mij zeer zwak.
Over het andere punt, de toevoeging van handelsmannen, was hij nog minder
bevredigend. Hij vond dezen maatregel niet gewenscht, nu het slechts een technische
uitwerking van het plan betreft, maar vergat dat technici dikwijls verkeerde
oplossingen overeenkomen, omdat zij de eischen en bezwaren der economie niet
kennen. Dit bleek al dadelijk uit zijn mededeeling, dat men het Eendrachtkanaal niet
door de Oosterschelde, waarvan men het verdronken land van Bergen op Zoom zou
droogleggen, zou aanleggen, doch langs Bergen op Zoom, een route die het gevaarlijk
dicht bij de grens brengt. Deze verandering wordt veroorzaakt door Financiën, dat
baten uit de oesterputten in de Oosterschelde trekt, naar Beelaerts mij zeide, ten
bedrage van 9 ton 's jaars. (Ik betwijfel dit.)
Met dat al zeide Beelaerts de heeren van Waterstaat niet te vertrouwen en zijn
man die de besprekingen leidt, Edgar Michiels, gewaarschuwd te hebben - zoo ook
Van Kleffens. Beiden zijn inderdaad knappe lieden (Van Kleffens ken ik niet), maar
de eischen van het verkeer kennen zij nog minder dan de Waterstaatmenschen.
Hijmans maakt overigens spoed met de zaak, en tot nu toe bestaat van die zijde alle
medewerking. Beelaerts beloofde mij op de hoogte te houden en beval zich voor
mijn opmerkingen aan. Bij mijn weg-
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gaan betuigde ik nogmaals mijn geringe vertrouwen in den loop der onderhandelingen.
Op mijn raad is op de begrooting voor 1929 een post voor een
consulaat-generaal-zaakgelastigde voor Lima (Peru), tevens geaccrediteerd in Bolivia,
Ecuador en Panama, gebracht. Ik beval daarvoor nogmaals den oud-majoor
Roozendaal - vroeger militair attaché te Tokio en Peking - aan, die mij daarvoor zeer
geschikt lijkt. Het blijkt mij nu, dat de opbrengst van alle oesterputten in de
Oosterschelde in 1925 nog geen 7 ton bedroegen en dat die vermoedelijk alle
Westelijk van het ontworpen kanaal in N.-Z. richting langs het droog te leggen
markiezaat van Bergen op Zoom liggen. Ik onderzoek dit nader, maar voorshands
schijnt mij het argument van Financiën niet steekhoudend.
Den Burgemeester deelde ik mijn onderhoud met den Minister van Waterstaat
mede en ried hem aan het met hem zoo spoedig mogelijk over de Geldersche Vallei
eens te worden en dezen geen gelegenheid tot nieuw uitstel te verschaffen. Hij
beloofde mij hiermede rekening te zullen houden, wanneer hij hem Donderdag ziet.
Wij zijn bezig in overleg met Onderwijs en Financiën een plan uit te broeden,
waardoor de musea in staat gesteld worden hun schilderijenbezit op ruimer schaal
uit te breiden dan thans mogelijk. De Vereeniging1 stelt daartoe een legaat van 2 ton,
dat zij onlangs van Mej. van Weel ontving, in 8 termijnen (met medezeggenschap
in de keuze der schilderijen) ter beschikking van den Staat, op voorwaarde dat het
budget van het Rijksmuseum en het Mauritshuis met ƒ 75.000 per jaar verhoogd
wordt. Voorts zal zij trachten een kapitaal van 3 à 5 ton voor hetzelfde doel bij elkaar
te brengen.
Onze medezeggenschap is noodig, want Schmidt Degener en ook Martin koopen
soms raar. Tot ieders verrassing heeft eerstgenoemde het Gemeentebestuur weten
over te halen ƒ 140.000 voor de De Hoogh uit de verzameling-Six te besteden, die
zeker niet tot de mooiste werken van dien meester behoort en niet beter is dan de in
het Rijksmuseum aanwezige stukken. De kerk van Saenredam of het strandje van
Ad. van der Velde waren betere koopen geweest, ofschoon ook heel duur.
Tevens trachten de vrienden der Aziatische Kunst2 een kapitaal

1
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De Vereeniging Rembrandt.
De Vereeniging van Vrienden van Aziatische Kunst, waarvan Heldrings vriend H.K.
Westendorp voorzitter was.
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bijeen te vergaren, om daarmede een collectie aan te leggen. De bedoeling is in de
eerste plaats oude Chineesche en Japansche kunst aan te schaffen. Ik zal dit plannetje
wel weer moeten leiden.

27 October 1928.
Het hierboven vermelde plan van Rembrandt1 dreigt verijdeld te worden, daar De
Geer niet met zijn Thesaurier-generaal medegaat en de budgetten der musea niet
wenscht te verhoogen.
Beelaerts, met wien ik over de ombuiging van het Eendrachtkanaal naar het Oosten
gecorrespondeerd heb, schreef mij, dat deze ombuiging ten Noorden van den spoorweg
naar Vlissingen geprojecteerd was en wij aan de eindpunten Bath en Dintelsas
vasthouden - waarop de onderhandelingen voorloopig geschorst zijn. De Belgen
schijnen van plan te zijn de Wielingen buiten bespreking te laten, hetgeen ik gevaarlijk
acht, want deze kwestie heropenen zij zonder twijfel daarna. Ook Beelaerts is van
deze meening, maar hij vindt het heel lastig ze ter sprake te brengen, daar wij slechts
te geven hebben en Karnebeek en de pers de zaak sterk opgeblazen hebben, als zijnde
niet vatbaar voor eenige concessie. Het comité van actie zal nu waarschijnlijk op
arbitrage aandringen: een eervolle retraite, want de scheidsrechter geeft ons gelijk.
De Burgemeester noodigde mij dezer dagen uit bij hem te komen om mij mee te
deelen, dat hij het met den Minister van Waterstaat in beginsel over het Kanaal door
de Geldersche Vallei eens is. Er bestaat nog slechts geschil over de hoogte der
leidammen in de Zuiderzee, die Köhler veel hooger noodig oordeelt dan de Waterstaat.
Hij vraagt daarover het beslissend advies der Kamer van Koophandel.2 Het verschil
in kosten is ƒ 9 millioen. Het geheele kanaal - met de hooge leidammen - moet 51
millioen kosten en in 9 jaar gereed zijn.

10 November 1928.
Eergisteren zitting van den Raad van Bijstand onder presidium van Beelaerts over
de Belgische onderhandelingen. Geen nieuws, de meeningen waren verdeeld, of de
Belgen in de kosten van het Eendrachtkanaal bijdragen moeten.

1
2

De Vereeniging Rembrandt.
Vgl. Brief der Kamer aan het gemeentebestuur van Amsterdam, 12 november 1928, in Greup,
Gedenkboek K.v.K. A'dam, dl. II, p. 150.
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Vooraf had ik Van Konijnenburg gesproken, die meent dat de Belgen voorloopig
geen spoed zullen betrachten, omdat hun verkiezingen veel dichter voor de deur staan
dan aanvankelijk verwacht werd. Het komt mij voor, dat er weinig kans is op het tot
stand komen van een verdrag vóór ónze verkiezingen.
In de Kamer van Koophandel hebben eenige commissie-zittingen plaats gehad
met betrekking tot het aan B. & W. te geven advies, waarbij Donker, die à tout prix
het kanaal over Wijk hebben wil, nog een krachtige poging gewaagd heeft om de
Kamer te doen terugkomen op haar standpunt dat, nu de Minister de Geldersche
Vallei wil, Amsterdam dat tracé moet aanvaarden, mits waarborgen verschaft worden
dat het in 9 jaren gereed komt, zooals de Minister in het vooruitzicht stelt. Donker
noemt dit bedrog, want eerst moet de afsluitdijk van de Zuiderzee gereed zijn, dan
de dijk Edam-Muiderberg gemaakt worden, voordat men aan de leidammen door het
IJmeer kan beginnen. Volgens hem is dit in een tijdvak van 9 jaar onmogelijk en wil
men Amsterdam in Den Haag met een papieren kanaal afschepen. Er zit veel
waarschijnlijks in zijn redeneering, maar hij vergeet ten eenenmale, dat het tracé-Wijk
door dezen Minister, die onder zijn ambtenaren zit, niet aanvaard wordt; dat hij in
het geval van een zakenkabinet na een onbeslissenden uitslag der verkiezingen in
1929 waarschijnlijk zal aanblijven en dat hij in het geval van een coalitie-kabinet
vermoedelijk door Bongaerts vervangen zal worden, die het Kanaal door de
Geldersche Vallei hebben en van Wijk niets weten wil. Gaan wij weer naar Wijk
terug, dan bereiken wij gedurende jaren niets dan stilstand, daargelaten dat wij
tegenover B. & W. een bespottelijk figuur zouden slaan. Ten slotte zijn we het met
Donker eens geworden over een advies over de leidammen1, wat minder moeilijk
was, en over een phrase daaraan toe te voegen, waarin wij onze ingenomenheid
betuigen met den brief door B. & W. aan Waterstaat gericht en ons sceptisch uitlaten
over de waarschijnlijkheid van het inhouden van den termijn van 9 jaar.2 Bruins
kwam dezer dagen na afloop van een vergadering bij de Nederlandsche Bank bij mij
theedrinken. Daarin is eindelijk - na verzet van de directie, doch in overeenstemming
met den Minister - bepaald dat de gouddekking weer op 40% minimum (evenals
voor

1
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Vgl. p. 768.
Vgl. voor de commissie rond deze kwestie en het ontslag van Donker als lid der Kamer van
Koophandel: Greup, Rijnverbinding, p. 143-145.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

773
den oorlog) zal gehandhaafd worden.1 Voorts dat 80% van dat minimum in Nederland
moet zijn. De rest mag in het buitenland bij circulatiebanken ondergebracht worden,
terwijl het bedrag dat in het buitenland gehouden wordt, wekelijks gepubliceerd zal
worden.
In die vergadering hield Luden een toast op Vissering, die van zijn reis naar
Amerika het succes te boeken heeft, dat de saldi der Nederlandsche Bank geen
belasting aan den Am. fiscus (income-tax) te betalen zullen hebben, terwijl de treasury
het reeds betaalde zal restitueeren. Daarna kwam als loontje om zijn boontje het
verlangen het inkomen van den President te verhoogen. Inderdaad is het niet juist,
dat dit door hetzelfde minimumbedrag als het inkomen der directeuren begrensd
wordt, terwijl enkele directeuren, en vooral De Beaufort2, door commissariaten veel
meer bijverdiensten genieten. Bruins meende, dat de Bank overstaffed is, waaraan
hij gelijk heeft. Hij is voorstander van terugkeer tot den toestand van vóór den oorlog
- een president die alleen president der Bank is, geflankeerd door een secretaris beiden goed betaald, en voorts een aantal directeuren, die dagelijks vergaderen, maar
eigen zaken mogen hebben en dus een minder inkomen trekken uit de Bank dan thans
het geval is. Hij wil tantièmes voor de directie afschaffen. Dit alles kan eerst bij
vernieuwing van het octrooi in 1935.3 Ook veroordeelt hij het combineeren van het
directoraat met commissariaten bij financieele instellingen als de Indische Bank (de
B.4) en de Kasvereeniging (Westerman Holstijn). Dit alles ben ik met Bruins eens.
Of hij op het presidium reflecteert, weet ik niet. Wel liet hij zich ontvallen, dat hij
zijn langsten tijd bij de Reichsbank wel achter den rug zal hebben. Vissering denkt
echter niet aan aftreden en Trip is er ook nog.
Bruins ziet den toestand voor Duitschland niet zoo somber in als men hem hier
veelal aanziet. Hij gelooft aan een geleidelijke daling van den rentevoet, nu de
industrie geen ‘Investirungskapital’ meer

1
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Het dekkingspercentage was in 1914 tot 20% teruggebracht; het oude percentage werd
hersteld bij K.B. van 4 januari 1929. Vgl. De Jong, Wetgeving, p. 139, 190.
J.F. de Beaufort.
Bij de wet van 2 juli 1934 werd bepaald dat de directie van de Ned. Bank voortaan zou
bestaan uit een president, een secretaris en ten minste één directeur (i.p.v. ten minste twee,
zoals tot dusver was voorgeschreven). De tantièmes voor de directie werden bij de Bankwet
van 1937 afgeschaft. Vgl. De Jong, Wetgeving, p. 208, 209, 268.
J.F. de Beaufort.
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van noode heeft. Dan zal ook geleidelijk een permanent exportsaldo ontstaan.
Intusschen valt niet te ontkennen, dat de loonstrijd in de ijzer- en textielindustrieën
bedenkelijk en uitbreiding van het conflict mogelijk is.
Hij gelooft niet, dat de besprekingen over wijziging van het Dawesplan radicale
gevolgen zullen hebben, daar de Amerikanen de Duitsche schadevergoeding niet aan
de Fransche betaling van rente en schuld willen verbinden en Frankrijk moeilijk
anders kan doen dan dit te eischen. Ook ziet hij op het oogenblik niet de mogelijkheid
van het te gelde maken der Duitsche spoorwegobligaties in. Parker Gilbert heeft deze
zaak wel wat te zeer gedreven omdat hij eerlang van zijn ambt ontslagen wil worden
en voor dien tijd gaarne een definitieve regeling zou zien, zonder buitenlandsche
controle op Duitschland en zonder transfercommissie. Bruins gelooft, dat men ten
hoogste tot een vermindering van de jaarlijksche annuïteit van 2500 millioen mark
op 2200 of 2000 millioen zal komen en wellicht afschaffing der transfercommissie,
welke niet eens zoo zeer in het belang van Duitschland zou zijn, dat daarmede zelf
voor de transfers verantwoordelijk zou worden. In hoeverre Bruins hier eigen meening
of die van anderen weergeeft (het laatste is veelal het geval) weet ik niet.
Hoover, thans tot President der V.S. verkozen, heeft zich weinig tegemoetkomend
uitgelaten, maar hij kent Europa en zal wellicht na eenige jaren anders handelen,
omdat het belang van Amerika ten slotte een coulante houding medebrengt.
Het is ook de vraag of Poincaré - zooeven demissionair - dadelijk terugkomt en
nog een lang ministerieel leven tegemoet gaat. Hij is haast onmisbaar, maar heeft
veel vijanden.
In den boezem van de liberale partij bestaat veel oppositie tegen de
candidatuur-Posthuma, ten deele wegens zijn pro-Karnebeek neigingen, ten deele
wegens zijn pausachtigheid. Aan Waller, die hem op de wenschelijkheid opmerkzaam
gemaakt heeft, een verklaring af te leggen die de goegemeente t.a.v. zijn meening
in zake het Belgisch verdrag geruststelt, heeft hij botweg gezegd daaraan niet te
denken (ofschoon hij zich wel wil laten interviewen). Fock, die door aspiranten op
een kamerzetel omringd wordt, wil ons over de kwestie spreken.
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13 November 1928.
Gisteren had dit onderhoud plaats. Droogleever Fortuyn, Boon, Waller en Philips
waren eveneens tegenwoordig. Het was zeer duidelijk, dat zij Posthuma, zoo
eenigszins mogelijk, willen handhaven, maar daarvoor is noodig dat Posthuma een
geruststellende verklaring aflegt, want Rotterdam en vele andere plaatsen vertrouwen
hem niet op dit punt. Utrecht heeft hem daarom en wegens zijn autoritaire neigingen,
die hem veel vijanden bezorgen, reeds afgewezen. Leiden en Gouda evenzoo. In
laatstgenoemde plaats wil men hem evenmin als in N-Holland candideeren, omdat
hij kaasmerken en andere maatregelen wil invoeren die aan de knoeierijen in den
kaashandel een einde zouden maken. Ik heb op mij genomen, bij den stijfkop een
poging te wagen en probeer het in de eerste plaats door tusschenkomst van Alex1,
die hem vrij intiem kent.

14 November 1928.
Alex zegt mij, dat hij Posthuma gesproken heeft, maar dat er niets met hem te
beginnen is. Als ik het wel begrijp, is het niet zoo zeer zijn koppigheid geen verklaring
te willen afleggen, maar een grief tegen Fock en het hoofdbestuur van den
Vrijheidsbond, dat hem, nadat hij eenmaal de candidatuur - met groote opofferingen
voor hemzelven - aanvaard heeft, links laat liggen. Ik berichtte dit aan Waller, met
de bedoeling dat hij het aan Fock overbrengt. Het is - indien juist - geen opzet bij
Fock, maar gebrekkige leiding. Het is een janboel in de liberale partij, en Fock brengt
de ferme hand niet die noodig is.
Gisteren overleed plotseling mijn goede vriend M.P. Voûte - 72 jaar oud - tot het
laatste toe vol geest en energie. Hij is een der merkwaardige figuren die ik in mijn
leven ontmoet heb, een gelukkige mengeling van Hollandsche bedachtzaamheid en
Fransche champagne. Een groot koopman, zooals er helaas weinige onder ons zijn,
een uitnemend voorzitter van de Vereeniging Rembrandt, die hij scherpzinnig
tegenover zich gemakkelijk vergaloppeerende museumdirecteuren leidde en telkens
met groote munificentie steunde. Als onder-voorzitter ben ik zijn aangewezen
opvolger, maar mijn beperkte tijd, mijn gebrek aan vertrouwen in Schmidt Degeners
karakter en in zijn bekwaamheid de verzameling van het Rijksmuseum op

1

Ir. A. Heldring, de directeur van het Algemeen Handelsblad.
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de juiste wijze aan te vullen, en eindelijk mijn meening dat de Voorzitter der
Vereeniging een vermogend man moet zijn, die desnoods met groote bedragen kan
bijspringen, doen mij de functie niet begeeren.1

15 November 1928.
Waller telefoneert mij, dat Fock Posthuma opgezocht heeft, maar hem volkomen
onhandelbaar vond. Waller denkt dat hij het kamerlidmaatschap niet meer begeert.
Mij lijkt het waarschijnlijk, dat Posthuma, die een hoog idee van zichzelf bezit,
gekwetst is door de oppositie in het Utr. Dagblad en andere kwartieren, terwijl hij
verwacht had als een vorst ingehaald te worden. In dit geval geeft hij blijk van weinig
menschenkennis en van ongeschiktheid als politicus. We moeten te rade gaan, wat
ons te doen staat.

23 November 1928.
Posthuma heeft zich teruggetrokken, na geen schitterend figuur te hebben geslagen.
Het is zoo beter, want hij zou in de Kamer veel ruzie gemaakt hebben. Geheel
onverwacht kwam Waller met de mededeeling, dat Kalff, directeur der Spoorwegen,
die in het voorjaar als zoodanig aftreedt, hem te verstaan heeft gegeven, dat hij een
kamerzetel ambieert. We waren het er dadelijk over eens, dat hij een voortreffelijk
candidaat zou zijn: zeer bekwaam, geverseerd in sociale aangelegenheden, zakenman,
buitengewoon welsprekend en vol tact. Besloten werd hem dadelijk aan Fock voor
te dragen. Waller wist van Kalff's wensch reeds sedert eenigen tijd, maar had geheel
vergeten er melding van te maken!

27 November 1928.
Eenige dagen te Berlijn geweest om een indruk op te doen van den economischen
toestand. Veel gesproken met Bruins, verder bezocht den intelligenten consul-generaal
en handelsattaché Wolff, Urbig van de Discontogesellschaft, Goldschmidt van de
Darmstaedter en, aan een lunch bij Bruins, Schacht en Schlitter van de Deutsche
Bank ontmoet. Aldaar was ook Van Stirum2 aanwezig.
Ik kreeg den indruk dat het parool der bankmenschen is: wij kun-

1
2

Niettemin werd Heldring voorzitter en J. van Hasselt ondervoorzitter. Vgl. Gedenkboek
Rembrandt, p. 5.
Mr. J.P. graaf van Limburg Stirum, de gezant te Berlijn.
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nen den last van het ongewijzigde Dawes-plan niet dragen. Schacht gaat daarin het
verst en doet alsof Duitschland er mede te gronde gaat. Men moet hierbij in
aanmerking nemen, dat weldra besprekingen over de vaststelling der Duitsche schuld
en wijziging van het Dawesplan zullen gehouden worden. Anderzijds was hij van
meening, dat Duitschland geen aanleiding tot het nemen van het initiatief gehad had,
maar daartoe op verlangen van Parker Gilbert, die schijnt te zullen aftreden, is
overgegaan. De logica in zijn betoog was voor mij zoek. Bruins meent dat de
economie in Duitschland veel beter is dan men ze gelieft voor te stellen en zich in
opgaande lijn bevindt.1 Goldschmidt is bang voor socialisme en communisme en den
invloed van Rusland en vindt een of twee milliarden per jaar onbeteekenend tegenover
het belang van de geheele wereld die elementen door een verlichting van den last op
Duitschland te helpen bestrijden. Dit komt neer op den wensch: annuleering van alle
verplichtingen en vorderingen tusschen de Westelijke machten onderling en tusschen
deze en Duitschland. Volkomen juist, maar helaas is het standpunt van Amerika
onveranderlijk als altijd, en van Hoover is geen heil te verwachten. Niemand gelooft
dan ook, dat de onderhandelingen veel zullen opleveren.
Hier tusschen door speelt de loonstrijd, feitelijk een strijd der werkgevers tegen
de bevoegdheid van den staat, het loon te bepalen. Goldschmidt zeide te gelooven,
dat het conflict in dit opzicht een duurzame oplossing zal brengen. Urbig daarentegen
niet.
Mij trof de groote uiterlijke welvaart, hoogere prijzen dan hier, vertering allerwege,
verrijzing van prachtige gebouwen en uitvoering van vele, deels overbodige werken,
een beeld dat den buitenlander zeker niet tot groote meegaandheid moet stemmen.
Aan bedoeld déjeuner had Schacht het ook over oorlog en zeide, dat Duitschland
zich bij alle ‘Schweinereien’ van Versailles in politieken zin neerlegt, behalve bij
den corridor die Oost-Pruisen van het Rijk scheidt. Dit is volgens hem een grond de eenige grond - om oorlog te voeren. Ik vroeg hoe hij zich dan de verbinding van
Polen met de zee dacht. Die vond hij niet noodig, ‘want Polen heeft die nooit bezeten’.
Schlitter was het daarmede geheel eens. Een bedenkelijke opvatting, al moet men
den corridor zelf ook veroordeelen. Van Stirum vond, dat men Polen met Memel
moest afschepen (waar intusschen de

1

Dat is waar. Vgl. Stolper, Häuser en Borchhardt, Deutsche Wirtschaft seit 1870, p. 113 vlg.
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Lithauers zitten). Schacht zeide ook weer - evenals 2 jaar geleden - dat Duitschland
koloniën noodig heeft.

4 December 1928.
Van der Vegte speelt met ons. Van Hasselt hoorde Zaterdag van Van Doornick, dat
Waterstaat nog niet bij Financiën geweest is om over het Rijnkanaal te spreken.
Financiën zal zich echter tegen het stelsellooze overhoop halen door Waterstaat van
allerlei groote plannen zonder eenige acht op de technische en financieele bezwaren
schrap zetten.
Intusschen is Donker in oppositie tegen het Geldersche Vallei-plan gegaan en
heeft ontslag als lid der Kamer van Koophandel genomen, wat zeer onbehoorlijk is,
want het standpunt der Kamer is in overleg met hem bepaald.1
Gisteren hadden wij een vertrouwelijke conferentie met De Graaff, directeur van
Publieke Werken, over de uitbreiding der stad, de eerste van een instelling van
vertrouwelijk overleg. Wel een heele verovering sedert het begin van
Groot-Amsterdam, dat toen als een troep lastige druktemakers beschouwd werd. Wij
hadden het voorlopig voornamelijk over de algemeene lijnen - toegangswegen havens enz. Ik had de gelegenheid de noodzakelijkheid te betoogen het
Weesperpoortstation door het Zuiderstation te vervangen, waarmede de spoorlijnen
geheel uit de Linnaeusbuurt enz. kunnen verdwijnen.

[1929]
2 Januari 1929.
Het afgeloopen jaar is gunstig voor het land en de stad geweest, en de naaste toekomst
laat zich eveneens met matig optimisme aanzien. Het dreigende gevaar voor de
ontwikkeling van het internationale handelsverkeer is de in aantocht zijnde mislukking
van de pogingen tot algemeene tariefverlaging. De woorden van 1927 blijken meer
en meer schoone klanken, althans op het gebied der invoerrechten, te zullen zijn, en
indien Engeland overgaat tot het toepassen van safeguarding op groote schaal,
waarnaar de strooming steeds krachtiger wordt, dan is alle kans op een beteren
toestand verkeken. Dan zal het moeilijk worden, het protectionisme bij ons buitenshuis
te houden. Zoowel wollen goederen van Tilburg als katoenen weefsels

1

Donker nam zijn ontslag om over de vrijheid te beschikken het Gelderse Vallei-plan te blijven
bestrijden. Vgl. Greup, Rijnverbinding, p. 144.
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van Twente gaan thans voor een groot gedeelte naar Engeland. Wordt dit afzetgebied
gesloten, dan zal de aandrang om textielgoederen hier te weren en onze industrie
althans de binnenlandsche markt te verzekeren, dien de Tilburgers al lang uitoefenen,
buitengewoon sterk worden.
De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij consolideert zich verder:
ik heb hoop dat zij over eenige jaren weer behoorlijke winsten zal kunnen maken aan de eene zijde door geleidelijke uitbreiding der passagiersvaart, anderzijds door
het laag houden der uitgaven. Valstar heeft in dit opzicht veel bereikt en heeft de
zaak goed in handen. In de derde plaats moet het type vrachtschepen, voor zoover
het nog uit de oude doos is, zoo snel mogelijk gemoderniseerd worden. Helaas heeft
Den Tex1 zijn voornemen te kennen gegeven, aan het einde van 1929 te zullen
aftreden. Vijf jaar geleden bracht ik hem daarvan af, thans zullen wij er ons bij moeten
neerleggen. Hij is een rustig werker, die door zijn nuchteren kijk op zaken en personen
en zijn groote kennis van het assurantie-vak groote diensten aan onze zaak heeft
bewezen. Zijn besluit bevestigt mij in mijn voornemen het voorzitterschap der Kamer
van Koophandel op hetzelfde oogenblik neer te leggen. Dit voornemen heb ik op
reeds nieuwjaarsdag van 1928 aan Du Mosch meegedeeld, die mij kwam vertellen
dat hij ook aan het einde van 1929 wegging. Eenige dagen later hoorde ik van Dubois,
dat Du Mosch onaangenaam getroffen was door het feit, dat ik geen poging in het
werk gesteld had hem van het voornemen af te brengen. Hij is wegens zijn serviliteit
tegenover grootere heeren dan hij en door zijn langdradigheid volkomen ongeschikt
voor het Voorzitterschap. Crone is de aangewezen man.
De Burgemeester is den 27 Dec. voor 4 maanden naar Indië vertrokken. Den dag
voor zijn vertrek ontving hij van den Minister van Waterstaat bericht, dat deze
definitief zijn keus op het plan Geldersche Vallei gevestigd heeft en eerlang een
definitief voorstel aan de Gemeente zal doen. Het lijkt mij zeer de vraag of deze het
zal aannemen, want de campagne welke Donker en Köhler (de laatste ondanks zijn
hoedanigheid van gemeenteambtenaar) tegen de Geldersche Vallei voeren, heeft Ter
Haar, met wien ik dezer dagen telefoneerde (hij vervangt den Burgemeester), den
moed in de schoenen doen zinken, terwijl velen in den Gemeenteraad terecht zoodanig
op

1
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Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

780
den Minister gebeten zijn - die het plan-Wijk, dat Amsterdam nu eenmaal wilde, op
zijde blijft schuiven (ofschoon het technische bezwaar ertegen - de stuw, door
Waterstaat noodig geoordeeld - vervallen is) - dat zij reeds daarom tegen elk ander
plan zouden zijn. Te elfder ure komt nu ook nog een bacterioloog, Dr. Jan Smit,
betoogen, dat de verdeeling van het IJmeer in twee deelen, door een kanaal met
leidammen, de zuivering van het water in het Zuidelijk deel, waarin de riolen van
Amsterdam zich ontlasten, onmogelijk zal maken. Ik zie dus een beslissing weer
voor onbepaalden tijd uitgesteld. De Geer, dien ik onlangs over deze aangelegenheid
sprak, zeide ik, dat, hoewel mij beide kanalen goed zijn, ik het verstandig zou vinden
indien de Regeering met het plan-Wijk kwam, omdat daarover in Amsterdam geen
verdeeldheid bestaat.
Van België moet dezer dagen een nota over de technische zijde van de verbinding
Schelde-Volkerak inkomen of ingekomen zijn. Daar de Belgen zoowel als wij
parlementsverkiezingen in het voorjaar hebben, wordt deze zaak zeker weer een jaar
vertraagd.
De Geer belde mij op oude jaar op, om mij te vragen lid van den nieuwen
Beleggingsraad te worden. Ik bedankte er voor - gebrek aan tijd - en noemde hem
Rehbock1 en Abr. Muller als geschikte personen van standing - niet in bankzaken.

19 Februari 1929.
Een Flamingante leeraar heeft namens activisten Alex2 ter publicatie aangeboden
een afschrift van een militaire conventie tusschen België en Frankrijk, waarbij
Engeland ook partij zou zijn en waarin o.m. wordt gezegd, dat men Nederland in een
eventueelen oorlog tegen Duitschland zou dwingen partij te kiezen. Als ik het wel
begrepen heb, zou er in staan dat een reden tot oorlogsverklaring een agressieve
houding van Nederland in zake de Schelde enz. kan zijn. Het origineel van het stuk,
dat uit de nalatenschap van een der medeteekenende Belgische generaals gestolen
moet zijn, heeft D.G. van Beuningen gekocht. Het is gedateerd op Sept. 1927. Hij
heeft er een afschrift van aan Buitenlandsche Zaken getoond. Alex, die er met Snouck
over gesproken heeft, vernam van dezen dat men het daar voor echt aanziet. Het
Handelsblad zal het niet publiceeren, omdat het geen 100% zekerheid der echtheid
bezit en omdat zijn

1
2

H.C. Rehbock.
Ir. A. Heldring, de directeur van het Algemeen Handelsblad.
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redactie niet in staat is zoo'n zaak rustig en intelligent te behandelen. Bruna1, die het
zou moeten doen, is reeds sterk pro-Duitsch en ophakkerig. Kalff, de hoofdredacteur,
is een nul.
De activisten hebben zich daarop tot het Utrechtsch Dagblad gewend, welks
redacteur Ritter er zeker op aangevlogen is, maar welks directeur, volgens Alex een
bezadigd man, ook slechts een kalme behandeling wil. Eigenaardig is het, dat men
de Nieuwe Rotterdamsche Courant voorbij geloopen is, naar de activisten in kwestie
zeggen omdat zij te formeel is en de zaak eerst met de gezantschappen zou gaan
bespreken.
Dergelijke militaire afspraken verwonderen mij niet, maar ze toonen hoe weinig
wij gevorderd zijn. Dat Engeland meedoet is wel heel sterk. Ik hoop, dat het stuk
openbaar gemaakt zal worden, doch ik begrijp dat het Handelsblad het niet aandurfde.2
Den 15den woonde ik een zitting van den Raad van Bijstand aan Buitenlandsche
Zaken bij, waarbij ook de Minister van Waterstaat en de ingenieurs Rosenwald en
Schönfeld aanwezig waren, de beide technici die met de Belgische delegatie in
October (of November) gesproken hebben. Het Belgische memorandum3, naar
aanleiding daarvan opgesteld, is niet onwelwillend. Het brengt de zaak echter niet
veel verder, maar geeft den indruk dat men over het Kreekrakkanaal wel eens zal
worden, ofschoon zij op de uitmonding bij Willemstad staan. Het is jammer, dat Van
Konijnenburg niet bij de officieele besprekingen met de Belgen betrokken is
geworden, doch ik heb den indruk, dat de Belgen, die eerst particulier met hem
gesproken hadden, verontwaardigd of verbaasd geweest zijn, dat hij wegbleef, zooals
Nypels beweert. Evenmin heeft Waterstaat een karikatuur van Konijnenburgs plan
geleverd. Wel zal dit departement, waar de heer Rosenwald in hem een mededinger
naar het directoraat-generaal ziet, hem links laten liggen. Toch heeft de Minister van
Waterstaat den wensch uitgesproken, dat hij zijn plannen schriftelijk uiteenzet.
Ook de kwestie van de doorvaart bij Maastricht in verband met den

1
2
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De redacteur van het Alg. Handelsblad.
Vgl. p. 784 en volgende noot. Volgens Heldrings notitie op 6 maart 1929 (p. 787) was het
stuk een falsificatie. Vgl. omtrent deze kwestie: Van der Klaauw, Betrekkingen Ned.-België,
p. 133.
Vgl. Nota der Belgische Regeering, 12 januari 1929, in Diplomatieke documenten, p. 29.
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mogelijken aanleg van een kanaal om Nederlandsch grondgebied heen van Petit
Lanaye (Luik) naar de Zuid-Willemsvaart eenerzijds en naar Antwerpen en de
Kempensche kolenmijnen anderzijds is uitvoerig besproken. Er is op groote haast
bij onze werken aangedrongen.
In zake de Amsterdam-Rijnverbinding heeft Van de Vegte einde December
eindelijk voor de Geldersche Vallei geopteerd - voorloopig slechts persoonlijk.1 Kort
daarop hebben B. & W. geantwoord, dat zij accoord gingen - teleurgesteld zijnde de
route-Wijk niet te krijgen en zekere voorwaarden stellende, die gedeeltelijk wel uit
hun vroegere houding voortvloeien (waarborgen voor het gereedkomen binnen 10
jaar, die wel niet te bekomen zullen zijn), gedeeltelijk tegen het advies van de Kamer
van Koophandel door den onverzoenlijken Köhler ingegeven zijn (o.a. een rijweg
over den Zuidelijken leidam in het Zuidelijk gedeelte, geheel overbodig en 4 of 5
millioen kostende). Antwoord van den Minister is niet ontvangen. De zaak begint er
hopeloos vóór de verkiezingen uit te zien. Ter Haar, de waarnemende burgemeester,
is een uiterst zwak man, die geen beslissing zal forceeren.
Ik ben sedert nieuwjaar eenige malen te Londen en te Parijs geweest, in
eerstgenoemde plaats in verband met de Hollandsche tentoonstelling in de Royal
Academy. Mijn laatste bezoek te Parijs gold de Internationale Kamer van Koophandel,
waar men o.m. over de collectieve verlaging van invoerrechten confereerde. De
nationale comités hebben te dien aanzien uiterst ongunstig geadviseerd - met
uitzondering van Nederland en België wordt er vrijwel het doodvonnis over
uitgesproken, hetgeen het einde van de aanbevelingen van de economische conferentie
beteekent, indien de Internationale Kamer van Koophandel volgens deze adviezen
handelt. Zij zijn intusschen ter kennis van het Economisch Comité van den
Volkenbond gekomen, dat zijn pogingen tot verlaging van invoerrechten reeds tot
enkele artikelen beperkt had - nadat pogingen om tot een gradueele algemeene reductie
te komen opgegeven waren; genoemd Comité is er hevig van geschrokken. Serruys
was ter vergadering, zoogenaamd in persoonlijke qualiteit, en wist door een
meesterlijke uiteenzetting het onheil te bezweren. Pirelli, de president, verklaarde,
dat de Kamer zich niet door de verklaringen der nationale comité's (der Kamer) zou
laten leiden, aangezien deze zich heel anders

1

Vgl. Greup, Rijnverbinding, p. 145.
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uitgesproken zouden hebben, indien zij Serruys hadden kunnen aanhooren. Dit
beteekent dus dat de Kamer en het Comité économique te zamen den schijn aannemen
dat de zaak voortgang zal hebben, terwijl zij in werkelijkheid doodloopt. Ook de
ratificaties der conventie tot afschaffing van in- en uitvoerverboden komen niet er
in. Men vreest het ergste. Nederland zal teekenen, Nederlandsch-Indië niet, omdat
dit land onder den invloed der suiker- en tabaksplanters het recht tot verbod van
uitvoer van zaad van die gewassen wil behouden. Een dwaze houding. Hoe wil men
zoo'n verbod in dat groote eilandenrijk effectief maken? En kreeg Indië zelf zijn
cultures voor een groot deel niet uit andere landen?
Hoe het zij, al tracht men het te bemantelen, we gaan naar den economischen
oorlog toe. Amerika zal onder Hoover ultra-protectionistisch zijn - Engeland doet,
tenzij Labour aan het roer komt (en dan nog niet eens zeker, want Labour is op het
punt van vrijhandel verdeeld), niet mee aan tariefverlaging en zal met de eerste beste
zwenking naar rechts nog openlijker beschermen dan het thans doet, en daarmede is
een algemeene verlaging en verzachting uitgesloten. Rest nog de vraag, of het
Europeesche vasteland onder één régime te brengen zou zijn. Ik geloof het evenmin.
Onze protectionisten juichen - want nu wordt hun kans hier iets gedaan te krijgen
beter, ofschoon het nationaal belang handhaving van het tegenwoordige stelsel technisch verbeterd - voorschrijft.
Het is deze maand ongekend koud geweest. Dientengevolge is de ketel van mijn
centrale verwarming gesprongen en genieten wij de temperatuur ten volle. Gelukkig
trekken de kinderen, die gezonder dan ooit zijn, er zich niets van aan.

3 Maart 1929.
De militaire bom is gebarsten. Het Utrechtsch Dagblad is met de onthulling gekomen,
en wel in twee tempo's - eerst een uittreksel zonder de namen der betrokken Franschen
en Belgische militairen, daarna volledig.1 Dit schijnt de wensch van Van Beuningen
geweest

1

Vgl. hier p. 780. Het Utrechtsch Dagblad van 24 februari 1929 twijfelt niet aan de
authenticiteit van het betr. document; het geeft de conventie weer; art. 1 (Frankrijk en België
sluiten een wederzijds bijstandsverdrag in geval van oorlog, veroorzaakt door Duitse of elke
andere agressie die van met Duitsland bevriende naties afkomt) suggereert dat dit tegen
Duitsland en Nederland gericht is. Het Alg. H'blad citeert op 24 febr. het Utrechtsch Dagblad
en komt op 3 maart d.a.v. met een poging tot weerlegging. Het Frans-Belgisch overleg zou
van 7 tot 12 september 1927 hebben plaats gevonden, tussen de Franse generaals Bineau,
Debeney en Blavier en de Belgen generaal Galet, kolonel Michem en kolonel Van den Bergen.
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te zijn, maar het is verkeerd gezien, want de gedeeltelijke onthulling maakte
tegenspraak en de bewering dat het stuk valsch is, zeer gemakkelijk. Intusschen heeft
de geheele Nederlandsche pers, behalve ‘De Nederlander’1, die deze afwijkende
houding met het ontslag van zijn steunpilaren De Visser en De Vos van Steenwijk2
heeft moeten betalen en het Handelsblad, (?) Het eerste blad heeft de publicatie
gecritiseerd, het andere heeft voorbehoud aangaande de echtheid gemaakt. De Nieuwe
Rotterdamsche Courant is bijzonder heftig en voorbarig.3 Natuurlijk ontkennen België
en Frankrijk, hetgeen in alle gevallen - gelogen of niet - te verwachten was, maar
hun beleedigde onschuld heeft daar een vijandige stemming tegen ons doen ontstaan.
Zelfs de vraag om inlichtingen vanwege de Nederlandsche Regeering wordt er kwalijk
genomen. Een dergelijke vraag is te Londen niet gesteld, en daarom is de Engelsche
pers rustiger, hoewel zij alle verdenking van een Britsch-Belgisch militair overleg
afwijst. Mijn aanvankelijke neiging de openbaar gemaakte notulen voor authentiek
aan te zien, is sterk aan het wankelen geraakt, nu blijkt dat in België geen enkele van
de urgent geoordeelde maatregelen - verdubbeling en verviervoudiging van
verschillende spoorwegen naar de Nederlandsche grens - genomen zijn of dat men
er over denkt ze te nemen. Dat militaire staven met elkaar spreken - in elk geval die
van België en Frankrijk - is natuurlijk, maar dat er iets tegen Nederland
overeengekomen zou zijn, betwijfel ik. Waarom deze zaak niet te Genève voorgelegd?
Te Parijs vertelt men, naar ik hoor, dat dit stuk door België opzet-

1

2
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Vgl. de Nederlander van 1 maart 1929: het ware beter geweest, indien het Utr. Dagblad eerst
overleg had gepleegd met de regering. Id., 2 maart 1929: de vervalsing blijkt nu al heel
duidelijk; daarom wordt het Utr. Dagblad volledig gedesavoueerd. Id. 4 maart 1929: de
vervalser is gepakt; een zekere Frank-Heine, die, op zijn zachtst gezegd, al een zeer crimineel
leven achter de rug heeft.
Voorzitter Eerste Kamer.
Vgl. Avondblad, 25 februari 1929, waarin sprake is van cynische gewetenloosheid en
misdadige onkunde, waardoor de generale staven van Frankrijk en België geleid zouden zijn.
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telijk gefabriceerd is, om Nederland erin te laten loopen en dit in zijn
onderhandelingen met België, nadat het duidelijk geworden zou zijn, welk een mal
figuur het sloeg, zwakker te doen zijn. Hoe dit ook zij, de onbekooktheid der
Nederlandsche pers is te betreuren.

4 Maart 1929.
B. & W. van Amsterdam zijn, in afwezigheid van De Vlugt, bezig het belang der
stad bij de Rijnverbinding op erbarmelijke wijze te verknoeien.
Toen zij indertijd (October) besloten hadden het kanaal door de Geldersche Vallei
in beginsel te aanvaarden, zeide De Vlugt mij (en dit werd later door het college
schriftelijk bevestigd) dat men voor één belangrijk onderdeel, de vaart tusschen de
leidammen op de toekomstige IJ- en Eemmeren, op het advies der Kamer van
Koophandel zou zeilen. Dit werd op 12 Nov. na het hooren van vaartdeskundigen
uitgebracht.1 Niettemin werd, toen op 11 Jan. B. & W. definitief hun voorwaarden
aan den Minister noemden2, dit advies geheel genegeerd, terwijl na het vertrek van
De Vlugt geen contact meer met de Kamer van Koophandel gezocht werd. Die brief
van 11 Januari verraadt trouwens een standpunt dat geen Minister kan aanvaarden:
boete voor den Staat indien de kanaal-aanleg langer dan 10 jaar duurt,
medezeggenschap in de uitvoering, en wat de leidammen betreft: veel hoogere
dammen dan de Kamer verlangt en aanleg van een doorgaanden rijweg op den
Zuidelijken dam tegen het advies van de Kamer, eindelijk: geen vermelding van de
verlichting die de Kamer noodig oordeelt en van den door deze veroordeelden te
grooten afstand tusschen de dammen. Op dezen brief heeft de Minister, ik meen bij
brief van 18 Februari, begrijpelijkerwijs afwijzend geantwoord.3 Met dit negatieve
doel moet hij ontworpen zijn - geheel door Köhler, die B. & W. onder zijn
zweepslagen doet bukken, vooral nu De Vlugt weg is.

1
2

3

Vgl. p. 772.
Vgl. Greup, Rijnverbinding, p. 146. B. en W. spraken als hun verwachting uit dat de raad
bereid zou zijn de aanleg van een kanaal door de Gelderse Vallei in overweging te nemen;
zij wilden een termijn van uitvoering van tien jaar conditioneren, maximum bijdrage 27
7/9%.
Inderdaad een brief van 18 februari 1929; de minister wijst de Amsterdamse eisen af, omdat
er geen reden is niet te vertrouwen, dat de termijn van tien jaar niet voldoende in acht zou
worden genomen.
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Dat de Minister geantwoord heeft, vernam ik eerst nadat ik hem gevraagd had (per
telefoon) wanneer hij dacht te antwoorden. Op mijn verzoek deelde hij toen de stad
mede, dat hij tegen het zenden van een afschrift van zijn brief aan de Kamer geen
bezwaar had. Wij kregen dit afschrift echter eerst nadat wij een dag of 10 later van
Verschure gehoord hadden, dat hij met Donker, maar met geen vertegenwoordiger
van de Rijnvaart, uitgenoodigd was om over de leidammen van advies te dienen.
Verschure had een varensman meegebracht, die de door Waterstaat ontworpen
leidammen hoog genoeg vond. Donker fulmineerde ertegen, en de aanwezige
wethouders gaven, met uitzondering van Boissevain, den indruk van tegen de
Geldersche Vallei gekeerd te zijn. Daarop vroegen wij inzage van den brief van den
Minister, dien ons schoorvoetend gegeven werd, en op 28 Februari bezocht Dubois
den wethouder Abrahams, die hem zeide dat B. & W. den Raad zouden voorstellen
de onderhandelingen met dezen Minister af te breken, omdat hij alle voorwaarden
van de Gemeente afwijst en ofschoon hij eindelijk definitief een kanaalplan wil
indienen en daarvoor den vollen steun van Financiën, ook wat tijd van voltooiing
betreft, heeft.
Verontwaardigd over dezen loop van zaken, besloten wij de zaak in een algemeene
spoedvergadering der Kamer te brengen en den Gemeenteraad ernstig tegen het
voorstel van B. & W. te waarschuwen.
Intusschen ging Vattier Kraane, lid der Commissie (in de Kamer), bij Frijtag
Drabbe1 opspelen, die hem naar den bibberenden Ter Haar medenam, met het resultaat
dat wij hedenmiddag een bespreking met het college zullen hebben.

5 Maart 1929.
Deze bespreking, waarbij alle wethouders, behalve Drabbe en de gemeente-secretaris,
aanwezig waren, leidde in zoover tot een verbetering, dat B. & W. afzien van de
boete, van de medezeggenschap in het beheer bij den aanleg en van den rijweg. Zij
handhaven daarentegen hun quotum 27 7/9% (de Minister verlangt dat Amsterdam
⅓ der kosten betaalt) en weigeren erin toe te stemmen, dat de leidammen in de IJen Eemmeren om te beginnen de geringe hoogte krijgen die Waterstaat voorstelt (85
cm boven A.P. water), voor rekening van den Staat te verhoogen, indien zij in de
praktijk mochten blijken te laag te zijn voor een veilige vaart (Köhler beweert dat
die

1

J.H.A.L. von Frijtag Drabbe.
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verhooging niet zonder stremming van de vaart kan verkregen worden). Overigens
bleek, dat men de Kamer een verkeerd plan van die leidammen had voorgelegd,
waarop zij haar advies uitbracht. De fout ligt waarschijnlijk op het stadhuis. Het
werkelijke plan ontwerpt nl. niet een doorgaanden dam van de Eemmonding tot
Schellingwoude, den zuidelijken oever van de vaargeul vormende, doch een dam
alléén daar waar de kust in de buurt niet hoog en veraf gelegen is. Wij moeten dit
punt dus opnieuw onderzoeken.
Intusschen was het duidelijk, dat de lust om de Geldersche Vallei met kracht bij
den Raad te verdedigen, zwak was en waarschijnlijk bij den Wethouder Abrahams
in het geheel niet bestaat. Wantrouwen tegenover den Minister, wiens woord het
stadsbestuur op grond van ervaring niet vertrouwt, het vooruitzicht, zoo niet de
zekerheid, dat het wetsontwerp voor de verkiezingen niet meer afgedaan zal worden,
al werd het ingediend, de verwachting, dat men in Juli allicht een beteren Minister
zal krijgen1 dan Van der Vegte spelen bij die houding een voorname rol.
Indien de coalitie terugkomt, schijnt Colijn dit baantje voor De Vlugt te willen
reserveeren, die niets liever wil dan Minister worden. Velen gelooven daarentegen,
dat het herstel van de coalitie voorshands onwaarschijnlijk is en we opnieuw een
extra-parlementair kabinet krijgen, waarin Van der Vegte graag een plaats zal
innemen, maar de meesten hem niet wenschen te zien.2 Intusschen krijgen we ons
kanaal voorloopig niet, dank zij de gecombineerde traagheid van een minister en
stumperigheid van Amsterdams gemeentebestuur.

6 Maart 1929.
Zondag meldden de couranten de arrestatie te Brussel van den z.g. falsaris van het
militaire stuk. Het Handelsblad neemt nu aan dat het stuk valsch is, maar al is dit
juist, en evenzoo de bewering van zijn correspondent Nypels dat het stuk gemaakt
is aan het Belgisch ministerie van oorlog, teneinde het door middel van een spion den arrestant of een ander - in handen van den Duitschen staf te spelen en zóó achter
diens plannen tegen België te komen, dan bewijst dit de hoogst bedenkelijke
mentaliteit in de militaire kringen aldaar en verontschuldigt het in zekere mate het
geloof dat men in Nederland aan het document gehecht heeft.

1
2

Opvolger van Van der Vegte werd mr. P.J. Reymer.
Van 1929-1933 regeerde het extra-parlementaire kabinet Ruys de Beerenbrouck III.
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Het treurigste deel van de gebeurtenis is evenwel de jammerlijke regeeringsverklaring
van De Geer, die Beelaerts zoowat desavoueert, met geen woord van den
bedenkelijken aard van het document gewaagt en in kenbaar vreeselijke angst tot
België en Frankrijk uitroept: vergeef ons, o edele lieden, vol goede bedoeling, wij
willen voortaan Uw vrienden en onderdanige dienaren zijn! Dat is de strekking van
het lamlendige stuk.1
Ware het niet dat het geval zijn internationale kant had, dan zou men deze regeering
aanstonds willen wegjagen. Hoe kan zij de waardigheid des lands ophouden en zijn
belangen verdedigen?

7 Maart 1929.
Gisteren was Van Konijnenburg bij mij, die mij tot mijn verbazing (eigenlijk behoorde
ik mij niet meer over iets wat de departementen van Buitenlandsche Zaken en
Waterstaat doen of nalaten, te verbazen) zeide, dat hij nimmer een uitnoodiging
ontvangen had zijn plan van het Kreekrak-kanaal op papier te zetten. Zeer duidelijk
was zulks in de laatste vergadering aan Buitenlandsche Zaken van den Raad van
Bijstand afgesproken en na de vergadering zeide Snouck mij, dat hij van Konijnenburg
zou vragen bij hem te komen. Intusschen is het plan van Konijnenburg door de
Nationale Unie gepubliceerd. Wellicht is men daarom niet tot den stap overgegaan.
Van Konijnenburg verhaalde mij nog eens uitvoerig, hoe hij met medeweten van
Buitenlandsche Zaken alle besprekingen te Brussel gevoerd heeft en ook den Minister
erover gesproken heeft. Zelfs heeft het departement hem verzocht zijn reiskosten te
declareeren, welke hem evenwel nooit uitbetaald zijn geworden. Dit klopt geheel
met mijn eigen wetenschap, doch in het geheel niet met de verklaringen van Beelaerts
in de laatste vergadering, die het voorstelde of van Konijnenburg geheel voor
persoonlijke besprekingen te Brussel is geweest, waarvan hij maar zeer oppervlakkig
kennis droeg.

1

Verklaring van De Geer in Tweede Kamer, 5 maart 1929. De regering had in de stukken
geen reden tot handelen gezien, omdat zij overtuigd was met een falsificatie te doen te hebben.
Van der Klaauw meent dat de stukken oorspronkelijk vervaardigd waren ten behoeve van
de Belgische contraspionage, om de Duitsers te misleiden. Toen dit mislukte, werden ze in
Nederland aangeboden. De verontwaardiging en opwinding in Nederland na de publikatie
was vrijwel algemeen; de zaak was typerend voor het Nederlandse wantrouwen tegen België
Vgl. Van der Klaauw, Betrekkingen Ned.-België, p. 133, 134.
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8 Maart 1929.
Snouck, dien ik gisteren opzocht, herinnerde zich eerst niet, dat hij Van Konijnenburg
zou uitnoodigen, doch daarna zeide hij dat de declaratie van reiskosten hem dwars
zat. Volgens hem heeft Van Konijnenburg om vergoeding van kosten gevraagd,
omdat hij in 's lands belang gehandeld had. Snouck erkent dat Van Konijnenburg
met voorkennis van Buitenlandsche Zaken te Brussel gesproken en alles voornamelijk
met Van Kleffens besproken heeft. Een bepaald uitgewerkt plan heeft hij echter nooit
overgelegd. Dat is nu door de Nationale Unie voor het eerst gepubliceerd. Ik laat
deze zaak nu maar voorloopig rusten.
We spraken over de ellendige regeeringsverklaring1, die inderhaast door De Geer
moet zijn opgesteld en in den Ministerraad voorgelezen, zonder dat de Ministers tijd
hebben gehad den inhoud te overwegen. Er wordt nu volgens Snouck aan een
aanvullende verklaring gewerkt, die evenwel nooit den slechten indruk van de eerste
kan uitwisschen.
Snouck ziet het nu voor valsch verklaarde stuk nog altijd half en half voor echt
aan, maar laat ook ruimte voor de veronderstelling, dat het met opzet door de Belgen
in onze handen gespeeld werd om ons er in te laten loopen en hun positie in verdere
onderhandelingen te versterken. Tot nu toe zijn zij - indien deze veronderstelling
juist is - wonderwel geslaagd. Wat de Fransche houding betreft, de vraag om
opheldering van onze regeering is te Parijs zeer wel ontvangen en beleefd beantwoord.
Eerst den volgenden dag is een omslag gekomen, waarschijnlijk door Berthelot, die
niet te vertrouwen is, veroorzaakt. Toen is de boulevardpers losgebarsten. Naar men
aan Buitenlandsche Zaken meent, is dit een poging om Beelaerts, wien men zijn
optreden in zake de minderheden kwalijk neemt, onmogelijk te maken.

2 April 1929.
Het publicatie-incident, dat de relaties tusschen België en Nederland opnieuw ten
eenemale verstoord heeft, is officieel gesloten door de mededeeling der Regeering
dat de stukken blijkens onderzoek valsch zijn, de handteekeningen eveneens. Van
Beuningen vertelde mij, dat hij met de valschheid der handteekeningen op de zg.
notulen

1

Vgl. hierboven.
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steeds bekend geweest is. Naar zijn meening waren zij er op geplaatst om het stuk
een ‘echter’ aanzien te geven, zij behoorden er niet op, omdat het een in veelvoud
vervaardigd afschrift was. Het begeleidende stuk, de brief van Generaal Galet, ook
in zijn bezit, is ook onderteekend en behoort onderteekend te zijn. Hij ziet beide
stukken nog steeds voor echt aan, doch is nog geen tweede handteekening van
Generaal Galet kunnen machtig worden, waaraan hij die in zijn bezit kan toetsen.
Intusschen heeft menigeen zich in deze zaak geblameerd en buit België onze
houding uit, om anderen te onzen nadeele te beïnvloeden. Zoo vertelde mij Bruins,
dien ik 8 dagen geleden in den trein van Berlijn ontmoette en die het van Schacht
had, dat Franqui in de vergaderingen der experts voor de herziening van het
Dawes-plan de Nederlandsche bankiers als onder Duitschen invloed staand uitschildert
en het laatste ‘incident’ er bij haalt, om te verhinderen dat de internationale bank1,
die men voor de controle en transfer oprichten wil, te Amsterdam gevestigd worde
- iets waarvoor op zich zelf veel te zeggen zou zijn. Dat België van het ‘incident’ de
hoofdschuldige is - immers daar werd het valsche stuk vervaardigd (aangenomen
dat het niet echt is, wat voor mij niet vaststaat) - ziet België over het hoofd.
De toon der Belgen wordt zelfs buitengemeen brutaal, getuige de braltaal van
Segers te Antwerpen, die tegenover de Noordelijke naburen kanonnen in plaats van
nota's wil gebruiken. Hoe wij met die lieden - Segers is voorzitter van de Commissie
van Rapporteurs voor Buitenlandsche Aangelegenheden en zijn laatste met leugens
doorspekte rapport2 werd door Hijmans met gelukwenschen begroet - in den eersten
tijd weer kunnen gaan onderhandelen, begrijp ik niet. In elk geval staan onze kansen
thans slechter dan voorheen.
Op 20 Maart waren wij (Verschure, Dubois en ik van de Kamer) met Ter Haar,
Abrahams, wethouders en Roovers, gemeente-secretaris, bij den Minister van
Waterstaat, met het resultaat dat beide partijen het over de Geldersche Vallei eens
werden en B. & W. de betrekkelijke voordracht eenige dagen later bij den Raad
indienden.3 Van harte ging het intusschen van de zijde van B. & W. niet, daar zij

1
2
3

De Bank for International Settlements werd te Bazel gevestigd en begon op 17 mei 1930
haar werk.
Uitgebracht aan de Senaat 1 april 1929.
De nota van 25 maart 1929. Vgl. Greup, Rijnverbinding, p. 146.
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nog den vorigen dag (19 Mrt) een nota aan den Raad gereed hadden waarin zij
voorstelden de besprekingen met den Minister af te breken. Ik heb hun toen duidelijk
gemaakt, dat zij zeker niet het uiterste beproefd hadden om met de Regeering tot een
vergelijk te komen en o.a. de correspondentie tusschen hen en Waterstaat voor hen
eerder bezwarend was dan voor den Minister - altijd afgezien van diens onbehoorlijke
houding op het tijdstip dat zijn ingenieurs in het geding tusschen Vreeswijk en Wijk
hun pleit voor Vreeswijk verloren hadden. Toen kwam hij met de Geldersche Vallei
in plaats van met Wijk - op zich zelf een even goed kanaal. Ik wist hen voorts over
te halen de bemiddeling der Kamer van Koophandel voor een verder onderhoud te
accepteeren - eigener beweging te gaan, zoo meenden zij, gedoogde de waardigheid
van Amsterdam niet meer, welk onderhoud, zooals gezegd, den volgenden dag plaats
had.
Daarmede is de zaak, vrees ik, echter geenszins gered. De Raad staat tegenover
het Geldersche Vallei plan niet sympathiek, en naar ik hoor, hebben Köhler en de
zijnen bij de raadslieden de voorstelling ingang doen vinden, dat B. & W. voor
hetgeen men mijn ‘drijven’ noemt, zijn gezwicht. Zeker is het dat B. & W. in deze
zaak buitengewoon stuurloos geweest zijn en ik inzonderheid den indruk heb, dat
Abrahams het plan eerder tegenwerkt dan bevordert. Te elfder ure is Utrecht, dat het
geheel ten onrechte voorstelt of het Rijnkanaal een groot belang voor die stad
beteekent, gekomen met een denkbeeld van den ingenieur Mussert, die door
verschillende waterschapsveranderingen in het boezemgebied van den Vaartschen
Rijn de sluis bij Utrecht in het Kanaal Wijk meent te kunnen laten vervallen. Deze
coup de théâtre, zooals Eduard Polak het noemt, maakt op de weifelaars indruk, en
Ter Haar, die nooit voor den post van waarnemend burgemeester in de wieg gelegd
is, is angstiger dan ooit. Hij vroeg mij, of ik tegenargumenten kende. Ik antwoordde
hem, dat wat Utrecht nu voorstelt, ook eenige jaren eerder had voorgesteld kunnen
worden en dat dit opwerpen van een niet nader bekeken plan op een oogenblik waarop
het de vraag is of het nog wel tijdig de Tweede Kamer (voor het reces) bereiken kan,
kennelijk de bedoeling heeft aan de behandeling door Amsterdam een spaak in het
wiel te steken. Voorts dat ik nog minder ernstig zou zijn dan Utrecht het air heeft te
zijn, indien ik ging trachten het plan in de paar dagen tijd die vóór de bespreking in
den Raad (op morgen) resten, te bestrijden. Het is geheel nieuw, gegevens zijn niet
bekend, uitgewerkt is het zelfs door den ontwerper niet.
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Hoe het ook zij, de kans dat de Raad zich met de Geldersche Vallei vereenigt, is
gering.1 Weliswaar is De Vlugt sedert 3 dagen uit Indië terug, maar ik heb van hem
nog niets gehoord, en ik denk niet dat hij de zaak in een andere richting zal sturen.
Daarvoor komt hij te versch er in en is hij te veel opportunist.
Voor 10 dagen was ik wederom te Parijs bij de Internationale Kamer van Koophandel,
waar ook Stoppani2, secretaris van het Economisch Comité, aanwezig was. België
en Nederland waren tegen het concept-rapport in zake de verlaging van tarieven
opgekomen, omdat het deed voorkomen alsof de zaak vordert, terwijl het
tegenovergestelde het geval is - zij is vrijwel hopeloos. Stoppani redeneerde in onze
richting, en zoo viel het rapport wat manhaftiger uit, zonder dat aan den toestand iets
verandert. De universeele tariefsverlaging is mislukt, ware het alleen maar omdat
Amerika er niet van wil weten. Misschien kan er tenslotte iets van een Europeesche
toenadering op dit gebied komen, waarvan de bekwame Oostenrijker Riedel de
kampioen is.

4 April 1929.
Proeftocht Statendam, een mooi schip. 350 gasten aan boord. Uitstekend onthaal.
Allerlei menschen gesproken, die men gewoonlijk haastig ziet. Lang gesprek met
De Geer (financiën) over de manier om de Koningin te bewegen een avondfeest in
het Paleis aan het Internationale Congres te geven, hetgeen zij weigert te doen. Het
schijnt een dure geschiedenis te zijn - ƒ 20.000, - hoor ik. Tot nu toe biedt zij een
tuinfeest aan, dat in het geheel niet in het kader past. Hij zal nog een poging bij haar
wagen.
Generaal Snijders, mijn tafelbuurman, gelooft nog vast aan de echtheid van de
‘documenten’3, die hij gezien heeft, d.w.z. aan de echtheid van de origineelen. Snouck
zegt het tegenovergestelde en zegt dat Buitenlandsche Zaken de stukken aan Lambooy
ter beoordeeling door den staf gegeven had en van dezen vernomen had, dat ze echt
waren. Later bleek het, dat hij ze niet aan den staf doorgegeven had, en eerst toen
deze ze onderzocht heeft, de onechtheid apert ge-

1
2
3

Zij deed dit nochtans, met 21 tegen 20 stemmen, in de raadsvergadering van 4 april 1929.
De Italiaanse deskundige P. Stoppani, dir. econ. sectie van het secretariaat van de Volkenbond.
Vgl. hier p. 780 vlg.
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worden is. Intusschen had Buitenlandsche Zaken zijn houding op hun echtheid
gebaseerd. Echt of niet echt, Buitenlandsche Zaken heeft de zaak al heel nonchalant
behandeld, Oorlog vermoedelijk niet minder.
Met Snouck en Asscher1 over de stemming in Frankrijk gesproken die door het
incident te onzen ongunste omgeslagen is. We moeten haar laten betijen en later
kalm aan door de pers ageeren. Een groot verlies is het afscheid van Menten, thans
Raad van Legatie te Parijs, uit den diplomatieken dienst. (Hij gaat naar Heldring &
Pierson.) Hij wordt door Karsten vervangen, dien ik niet ken, maar Snouck ongeschikt
noemt. Hij geeft toe dat het met ons diplomatiek corps wanhopig gesteld is. Nergens
een behoorlijke gezant - behoorlijk in den zin van bekwaam en werkzaam - en geen
verschot onder het jongere personeel, behalve enkele uitzonderingen, die ook niet
phenomenaal zijn. Nispen te Brussel schijnt geheel misplaatst te zijn. In de
‘Vereenigde’2 veel inwendige strubbelingen, waarover aan boord van de ‘Statendam’
met Wierdsma, Ruys en Van Ommeren gesproken, zonder eenig resultaat.

5 April 1929.
Met één stem meerderheid heeft de Raad de Geldersche Vallei aanvaard.3 De
verdediging door De Vlugt heeft mijn verwachting overtroffen en zeker tot het succes
bijgedragen, evenals het werken van Verschure bij zijn Roomsche geloofsgenooten
in den Raad. Nu de Tweede Kamer! Evenmin zeker!
Everwijn verlaat de Handel-Maatschappij, die hem nooit had moeten nemen,
gewichtig doend, hoewel niet onintelligent, bureaucraat, die reeds in zijn ambtelijken
tijd voor de opeenstapeling van af te wikkelen zaken onder het loodje berucht was.
Hij wordt door niemand betreurd. Men zegt, dat de opvolger een man uit Indië zal
zijn.4 Daar geen flinke kerel onder Van Aalst wil werken - Crena de Iongh is de beste
van de directeuren, maar jong en zacht van aard - en Van Aalst ook meer uitziet naar
kruiers dan naar leiders, zal het wel geen goede keus zijn die men gaat doen of
vermoedelijk reeds gedaan heeft. Vester is een andere directeur die weg wil. Zijn
ge-

1
2
3
4

J. Asscher.
De Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij.
Vgl. hier noot 1, p. 792.
Opvolger werd de Rotterdamse agent der N.H.M. Taudin Chabot.
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zondheid is slecht en hij zucht onder het régime-Van Aalst, die maar 3 à 4 dagen in
de week aanwezig is, doch zijn collega's geen vrijheid laat. In Europeesche zaken
loopt van Aalst geheel in het gareel van Mannheimer, hetgeen men te Berlijn openlijk
vertelt.

13 April 1929.
Eergisteren en gisteren vergadering van de Internationale Kamer van Koophandel
te Parijs bijgewoond, o.m. om het rapport voor de Economische Consultatieve
Commissie te Genève vast te stellen, die in Mei a.s. ten 2den male bijeenkomt. De
oorspronkelijke redactie was t.a.v. den toestand in zake de vorderingen die de
aanbevelingen der Economische Conferentie van 1927 maken, geheel en couleur de
rose gesteld. De Belgische en Nederlandsche groepen, bien étonnés de se trouver
ensemble, kregen echter gedaan, dat men den teleurstellenden loop van zaken erkent.
Ten aanzien van de gemeenschappelijke actie ter verlaging van invoertarieven is de
neiging van vele protectionistische landen die maar te begraven, hetgeen de
Internationale Kamer van Koophandel na haar initiatief en haar resoluties van
Stockholm belachelijk zou maken, om niet te spreken van de ontzaglijke schade die
aan de zaak van vrijer handel gedaan zou worden. Thans is, mede op mijn advies,
besloten Genève mede te deelen, dat er ernstige meeningsverschillen in den boezem
der Kamer bestaan, doch dat men nog geen tijd gehad heeft, die uit te vechten. Men
neemt zich echter voor, die in den loop van het jaar 1929/30 ernstig te behandelen.
Het streven van sommigen, o.a. de Italianen, om diplomatiek te doen en de bestaande
verschillen te bemantelen, is daarmede mislukt. Na de vergadering sprak ik met
Eastman, den Amerikaan, en later met Theunis, die Pirelli als Voorzitter zal opvolgen,
en vond beiden gezind om die kwestie zonder blad voor den mond binnenskamers
te behandelen. Amerika gaat lijnrecht tegen den draad in; de vraag wordt of Europa
zal pogen zelf iets op touw te gaan zetten wat op grootere eenheid lijkt. Geschiedt
dat niet, dan gaat het oude werelddeel ten gronde. Voorwaarde van zulk een
toenadering moet het medegaan van Frankrijk en Duitschland zijn, opdat een
economische groepeering niet een politiek karakter bekome. Wat zal Engelands
houding zijn?
Wij déjeuneerden eergisteren met het Comité van Experts voor de
Herstelbetalingen. Ik zat naast Sir Charles Addis, een zeer innemend man, en begreep
van hem, dat Amerika geen zier toegeeft en elke cent uit Europa wil hebben die het
krijgen kan, terwijl het

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

795
anderzijds de betaling in goederen nog veel moeilijker gaat maken dan zij thans reeds
is. Het wordt op den duur een onmogelijkheid en Amerika zal zelf zijn politiek zwaar
te betalen hebben.
Ik reisde met Theunis terug (ex-premier uit België) - een goede keus als opvolger
van Pirelli, naar het mij voorkomt. Hij vertelde mij dat de Amerikanen in de
Commissie van Deskundigen (voor de Herstelbetalingen) de lastigsten zijn. Zij doen
geen enkele concessie en maken overeenstemming tusschen de Europeesche partijen,
die elkaar anders wel zouden vinden, zeer moeilijk.

3 Mei 1929.
De Koningin is halsstarrig in het weigeren om aan het a.s. congres der Internationale
Kamer van Koophandel, waarvoor 800 à 1000 vreemdelingen overkomen, en
daaronder de eerste menschen, de noodige attentie te besteden. De Geer zal het nu
nog eens voor mij probeeren, maar ik heb geen bericht over den uitslag van zijn
bemoeiingen, en intusschen is zij naar Zwitserland vertrokken. Ook Beelaerts heb
ik er tweemaal over gesproken, gisteren voor het laatst.
Ons antwoord aan België gaat eerlang uit1, in elk geval vóór de Belgische
verkiezingen (26 Mei). Het standpunt dat de Regeering daarin inneemt, is, te oordeelen
naar Beelaerts' mededeelingen, juist.

21 Mei 1929.
Van 5 tot 12 Mei te Genève doorgebracht voor de tweede zitting van het Comité
Consultatif Economique, die geen vooruitgang in de zaak der handelsbelemmeringen
constateerde.2 Men schijnt vrijwel vastgeloopen te zijn op den onwil der Regeeringen
en der industrieelen. Scherpe critiek werd gehoord, o.a. door Serruys, die, nu hij geen
regeeringsambtenaar meer is, op schitterende wijze vrijhandelstheorieën verdedigde.
Amerika trekt zich niets van de aanbevelingen der Economische Conferentie van
1927 aan en verhoogt zijn tarieven. Zal men zich Europeesch vereenigen? Ik vrees
dat er niets zal gebeuren en men in het moeras loopen zal.
De Koningin heeft, dank zij de bemoeiingen van De Geer, besloten een avondpartij
voor het congres ten Paleize te Amsterdam te geven.

1
2

Vgl. Memorandum der Nederlandsche regering, 7 mei 1929, in Diplomatieke documenten,
p. 37-46.
Vgl. Heldring, Discours à Hambourg, p. 8 vlg.
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Men verzocht mij, een candidatuur voor de Eerste Kamer te aanvaarden, voor
Noord-Holland, No.2 op de lijst na den zittenden heer Van den Bergh.1
De nota aan België is eenige dagen na mijn gesprek met Beelaerts verzonden. Ik
kreeg een afschrift van Buitenlandsche Zaken. Zij is voortreffelijk. Jammer genoeg
werd zij nog niet gepubliceerd.2
De Tweede Kamer is sedert 17 Mei uitéén, zonder dat de Minister het wetsontwerp
betreffende de Amsterdam-Rijnverbinding ingediend heeft. Utrecht, dat het doet
voorkomen of het zelf een groot Rijnvervoer heeft en dus het plan-Wijk hebben wil,
is te elfder ure met een plan-Mussert gekomen, dat door afscheiding van den
Vaartschen Rijnboezem van het Kanaal beoogt van het traject Amsterdam-Wijk één
pand te maken. Daarmede is het Utrecht gelukt een spaak in het wiel te steken, want
de Raad van State, waarin Limburg, de Voorzitter van de Staatscommissie, die tot
het plan-Wijk adviseerde, zitting heeft, passeerde het wetsontwerp niet dadelijk, doch
gaf den Minister in overweging dit plan-Mussert te onderzoeken, alvorens dit
wetsontwerp bij de Kamer in te dienen. De Minister wendde zich tot den
Burgemeester, deze tot mij en de Kamer adviseerde sterk om geen langer oponthoud
te aanvaarden.3 B. & W. zullen dit standpunt tegenover den Gemeenteraad innemen,
waarvan de meerderheid au fond voor Wijk geporteerd is en dus wellicht anders zal
beslissen.
Holland op zijn smalst! of ‘Swijght Utrecht’.

25 Mei 1929.
De kleine Alex4 heeft roodvonk en wordt naar de barakken van het Wilhelminagasthuis
gebracht. Hij heeft de ziekte gelukkig slechts in lichten graad.

1
2
3
4

S. van den Bergh, de Unileverman.
Dat gebeurde nog hetzelfde jaar.
Vgl. brief Kamer van Koophandel aan B. en W. van Amsterdam, 16 mei 1929, in Greup,
Rijnverbinding, p. 149.
Heldrings op één na jongste zoon.
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30 Mei 1929.
De Belgische verkiezingen hebben een versterking der liberalen opgeleverd, zoodat
men eerder een verscherping van het Belgische standpunt tegenover Nederland moet
verwachten. De socialisten, die gematigder zijn, ofschoon, naar het schijnt, ook in
de militaire politiek min of meer tegenover Frankrijk gecompromitteerd, zijn vrij
sterk achteruit gegaan. De frontisten, de heftige Vlaamsche partij, sterk Nederlandsch
getint (een partij die ons met haar gezindheid maar half welkom is, omdat zij bij onze
groot-Nederlanders weerklank vindt en ons onder de verdenking brengt het op den
Belgischen staat gemunt te hebben (hetgeen een zelfmoordpolitiek voor ons zou
zijn)), zijn weliswaar sterk vooruit gegaan, maar hun aantal in de Kamer is toch nog
maar slechts 6. Wellicht zal men ter wille van de Vlamingen iets gematigder tegenover
Nederland moeten zijn, doch ik betwijfel dit, want ook te Antwerpen is men heftig
t.a.v. het Moerdijkkanaal gestemd.
Opvolger van Everwijn wordt bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij de heer
Taudin Chabot, agent te Rotterdam, mij onbekend. De wenschelijkheid een eerste-klas
Indische bankspecialiteit in de directie op te nemen, schijnt dus niet gevoeld te zijn.
B. & W. hebben, in tegenspraak met de mondelinge mededeeling van De Vlugt
aan mij, den Raad geadviseerd den Minister te verzoeken het plan-Mussert te
onderzoeken, alvorens een wetsontwerp Amsterdam-Rijn in te dienen. Dit beteekent
opnieuw vertraging en toont tevens hoe weinig staat men op den burgervader kan
maken.1
Intusschen heeft de Minister wel een plan tot verbetering van het Merwedekanaal
in de richting van Rotterdam ingediend, waardoor de Lek door een nieuwe sluis ten
Westen van Vreeswijk met een éénpandig kanaal met Amsterdam verbonden zou
worden. Het plan op zichzelf is uitstekend, en verbetering tusschen Amsterdam en
Rotterdam is noodig, maar het houdt het gevaar in dat, indien het gegraven wordt
zonder dat de beslissing t.a.v. de Amsterdam-Rijn-verbinding gevallen is, men deze
ten slotte ook via Vreeswijk zal leiden, dus overeenkomstig de oude voorkeur van
Waterstaat en tegen den uitgesproken wensch van Amsterdam.
De Koningin heeft ten leste toegestemd in een soirée ten paleize voor het congres
der Internationale Kamer van Koophandel, waar

1

Vgl. Greup, Rijnverbinding, p. 148.
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zij den Prins echter de honneurs wil laten waarnemen. Via De Geer wend ik nog een
poging aan om haar hiervan terug te brengen; andere monarchen hebben meer
belangstelling in het congres getoond (Brussel, Stockholm).
De Engelsche verkiezingen hebben tijdelijk een einde aan den voortgang van het
protectionisme gemaakt, maar de arbeidersmeerderheid is geen absolute (gelukkig
niet ten opzichte van vraagstukken van socialen aard), zoodat haar wel geen lang
leven voorbestemd zal zijn. Komen de conservatieven terug, dan zal het hek wel van
den dam zijn - tot onheil van geheel de wereld.1
Hirst, die als liberaal niet gekozen is, schrijft mij, dat men nu wel een einde zal
maken aan het onbillijke verkiezingsstelsel, ten gevolge waarvan de liberalen ⅓ van
het aantal zetels verkregen waarop zij volgens de uitgebrachte stemmen recht hadden.
Ik geloof niet aan dusdanige gezindheid der beide groote partijen, die elk op haar
beurt van het tegenwoordige stelsel profiteeren.

15 Juli 1929.
Het congres der Internationale Kamer van Koophandel2 is achter den rug. Over de
ontvangst was men algemeen tevreden. De organisatie was goed. Dubois heeft
wonderen gedaan. Van Tijen met eenige hulpkrachten dito voor het diner. De dames
o.l.v. juffr. Rahusen3 hebben de buitenlandsche dames op uitstekende wijze
beziggehouden en veel laten zien. De Koningin kwam niet over, zich achter de
ministerieele crisis verschuilende. De vreemdelingen betreurden dit, ofschoon wij
haar terdege verontschuldigden. De Prins, die bij mij kwam déjeuneeren om met de
kopstukken der Kamer kennis te maken, en later voor de Koningin ten Paleize ontving,
gaf zich zeer veel moeite. Men kan hem een groote goedigheid niet ontzeggen. Aan
humor ontbreekt het hem evenmin, maar hij is als een jongen van 18 jaar wat zijn
gedrag betreft.
Wat de zaken van het congres aangaat, het onderwerp dat mij het meest interesseert:
de tariefkwestie. De groote vraag is geworden: Europa contra Amerika? In geheime
besprekingen is deze conse-

1
2
3

Het tweede ministerie-MacDonald regeerde tot in 1931 een nationaal coalitiekabinet, eveneens
onder MacDonald, tot stand gekomen.
Het vijfde congres der Internationale Kamer van Koophandel, 8-13 juli 1929 te Amsterdam.
Vgl. Posthuma, Vijfde congres IKK, p. 668-670.
Dit moet Hélène Rahusen zijn, dochter van D. Rahusen.
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quentie van de Amerikaansche houding den Amerikaanschen gedelegeerden, die
o.l.v. den zeer sympathieken Lamont stonden, voorgehouden. Zij waren hier met
zeer onverschillige noties aangekomen. De groote vrees en ontstemming in geheel
Europa bestaande, heeft ten slotte wel eenigen indruk gemaakt, en zij hebben de
belofte afgelegd in Amerika op matiging te zullen aandringen. Ik ben daaromtrent
echter sceptisch en geloof, dat Europa onderling te rade moet gaan om in zich zelf
te rationaliseeren door afbraak van de tolmuren tusschen de Europeesche staten,
echter niet te vergezellen van een algemeenen muur tegen Amerika, zooals velen,
die zich ook in economische zaken door sentiment laten leiden, willen. Velen van
de voornaamste mannen in de Internationale Kamer van Koophandel heb ik in deze
week beter leeren kennen, zoo den afgetreden voorzitter Pirelli, een hoogst intelligent
en levendig man, zijn opvolger, Theunis, een sympathieken Belg met gezond verstand.
Clémentel, die het eerst voorzitter was, is een politieke figuur die als opvolger van
Doumergue gedoodverfd wordt. Geen al te groote intelligentie, ofschoon elf maal
minister. Sir Alan Anderson, de tweede ex-voorzitter, is een begaafd Engelschman
van diplomatieken aanleg. Zijn landgenoot Sir Arthur Balfour is ronder. Een zeer
fijne figuur is de Franschman De Peyerimhoff, prachtig redenaar. Serruys ontbrak
evenmin, noch ook Trendelburg. Ik heb den indruk van zulke congressen, dat zij wel
veel nut opleveren, doch nooit tastbaar nut. De samenwerking is te intermittent. En
in de tariefkwestie ziet het er heel ernstig uit.
De verkiezingen hebben geen verandering in den politieken toestand gebracht.1 De
Vrijheidsbond heeft, ondanks den genoten steun, geen voortgang gemaakt. De
organisatie der partij is heel slecht, en het feit, dat een voornaam lid - Kamerlid Bierema zich aan het suikerwetje2 vergrepen heeft, deed ook veel kwaad. Thans heeft
men

1

2

De Roomsch-Katholieke Staatspartij 30 zetels (onveranderd); de R.K. Volkspartij 0 (1); de
Anti-revolutionairen 12 (13); de Christelijk-Historischen 11 (11); de Staatkundig
Gereformeerden 3 (2); de Hervormd-Gereformeerde Staatspartij 1 (1); de Vrijheidsbond 8
(9); de Plattelanders 1 (1); de Vrijzinnig-democraten 7 (7); de S.D.A.P. 24 (24); de
Communistische Partij Holland 2 (1); de Middenpartij Stad en Land 1 (0). Per 10 augustus
1929 trad het derde kabinet-Ruys de Beerenbrouck op (extra-parlementair).
Het Suikerwetje, Staatsblad, no. 359, bracht een invoerrecht ter compensatie van de bezwaren,
die de accijnsheffing voor de inheemse nijverheid ten gevolge had.
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mij candidaat voor de Eerste Kamer gesteld, maar naar ik hoor is de kans op
verkiezing twijfelachtig. Ik houd mij evenwel geheel buiten de voorbereiding. Onlangs
kwam Dr. M. de Hartogh, lid van Provinciale Staten, een geruchtmakend, weinig
gezien man, naar mij toe en zeide mij dat het hem hinderde, dat ik mij zoo afkeurend
over hem uitliet. Hij zeide o.m. dat mijn verkiezing in de Eerste Kamer in zijn hand
lag, maar dat hij zonder twijfel op mij zou stemmen, waarop ik hem zeide dat ik deze
opmerking geheel misplaatst vond en het hem geheel vrijstond tegen mij te stemmen,
als hij zulks wenschte te doen. Het is een buitengemeen brutaal individu. Ik hoor dat
hij ook bij Fock tracht zijn stem tegen een concessie te verkoopen. Hij is thans buiten
de partij en verlangt er weer in opgenomen te worden. Ik heb Fock gewaarschuwd.
Liever mijn verkiezing in de waagschaal stellen dan dien vent te paaien.
B. & W. hebben zich een loonsverhooging der gemeentewerklieden laten
afdwingen, naar aanleiding waarvan de liberale wethouders Boissevain1 en Rutgers2
m.i. hadden moeten aftreden. Dat zij zulks niet deden, zal de partij sterk schaden.
Bij de volgende verkiezingen zal het wel blijken. Zij hadden zelfs nooit wethouder
in de tegenwoordige constellatie moeten worden, hetgeen ik hun destijds gezegd
heb.

28 Juli 1929.
Ik ben ten gevolge van een vergissing van Dr. de Hartogh (die zijn biljet verkeerd
ingevuld had) niet gekozen, dolblij dat ik er niet dank zij hem gekomen ben. Ik wist
niet, dat het van hem afhing, evenmin dat de liberale fractie in de Provinciale Staten
met hem samenwerkte, hetgeen ik sterk afkeur. Guépin is over de mislukking in zak
en asch, maar ik beschouw het voor de liberale partij veel beter zoo.
Alex heeft na de roodvonk mazelen gehad, in het Wilhelmina Gasthuis opgedaan.
Hij is eindelijk weer vooruitgaande en naar het schijnt niet erg verzwakt. Jan deed
in Juni zijn eindexamen - beter dan wij verwachtten. Op 1 Sept. komt hij bij Plate &
Van Heusden op kantoor.
De andere kinderen zijn met Lucienne Bonnard te Macolin boven Biel in
Zwitserland, tegelijk met hun grootouders en de Chaponnières. Het is volgens de
beschrijving een heerlijk oord.

1
2

W. Boissevain.
Mr. J. Rutgers.
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31 Juli 1929.
De liberalen te Amsterdam schijnen niet te kunnen rekenen. David van Lennep heeft
in het Handelsblad aangetoond, dat ook indien De Hartogh's stem geldig was
verklaard, ik er niet gekomen zou zijn.
Twee oude vrienden overleden Zaterdag jl.: Van Gulik, een makker uit mijn
onbezorgden Londenschen tijd van 1893/5, later getrouwd met een juffrouw Moltzer.
Ik zag hem weinig meer: hij interesseerde zich niet voor zaken van algemeen belang
en woonde stil te Hilversum. Op zijn begrafenis ontmoette ik ons beider ouden vriend
Hoeufft, die hem nog geregeld zag.
De ander is Oderwald, oud-directeur der ‘Nederland’1, met wien ik in de laatste
20 jaren in het zakenleven veel aanraking had. Hij was een selfmade man, met een
goed verstand en prettig in den omgang. Men kon echter niet op hem bouwen, want
hij praatte steeds met den laatste mede. Het was altijd: ja, ja, ja! Voor de ‘Nederland’
heeft hij groote verdienste verworven, en ik kan heden op Westerveld met volle
overtuiging goeds van hem zeggen.

2 Augustus 1929.
De Burgemeester beloofde mij gisteren steun in zake de herberging van de Aziatische
Kunst, waarvoor wij ƒ 150.000 bijeengebracht hebben, in het Stedelijk Museum. De
zaaltjes waarin thans een oude apotheek enz. geborgen zijn, moeten daarvoor ontruimd
en de inhoud naar het Burgerweeshuis overgebracht worden. Hij vertelde mij bij die
gelegenheid, dat er een crisis in het college heerscht, omdat 5 van de 6 wethouders
niet met Ter Haar's voorstel tot verlaging van den electriciteitsprijs voor kleinere
verbruikers meegaan; een offer van 4½ ton op een begrooting welke geen speling
meer laat. Volgens den Burgemeester heeft Ter Haar de 1% pensioenaftrek - die
eveneens ½ millioen kost - mogelijk gemaakt, een uiterst zwakke houding voor een
wethouder van een partij die voor conservatief doorgaat. Het geheele college schijnt
den burgervader trouwens maar matig te bevallen - zwak en verdeeld onder elkaar
en den tegenstand van de machtige Sociaal Democratische Arbeiders Partij in den
raad. Het zal niet lang duren, of het college valt uit elkaar, na nog meer dan de
socialisten tot verhooging der uitgaven meegewerkt te hebben: het resultaat dat ik
indertijd Wally Boissevain voor-

1

De Stoomvaartmij. ‘Nederland’.
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spelde (zie aanteekening 8 Sept. '27). Vooral den liberalen, die den mond vol van
bezuiniging hebben, zal dit stemmen kosten.
De ministerieele crisis is nog steeds niet opgelost, vermoedelijk wordt daarin de
conferentie te 's Hage1 ontvangen, maar ik heb den indruk, dat, hoe dan ook, Beelaerts
blijft2, al zegt hij weg te willen gaan, hetgeen na het spektakel over de ‘Publicatie’3
geen wonder is. Dat heeft hem kwaad gedaan en de Belgen onhandelbaar gemaakt,
maar alles te zamen genomen, is hij toch de aangewezen man. Wij hebben helaas
onder de diplomaten geen verschot. Van Nispen, die wel eens genoemd wordt, schijnt
in Brussel in het geheel niet aan te slaan.
Ik ga morgenochtend naar de kinderen in Zwitserland.

24 Augustus 1929.
Gisteren teruggekeerd. Na 4 of 5 dagen te Macolin doorgebracht te hebben, waar
Jet, Miek, Jerome en Frederik (Jan is te Adelboden met Theo Gleichman en Piet van
Eeghen4 en Alex moest wegens roodvonk en mazelen thuis blijven) met Lucienne
en Tato5 en haar kinderen samen waren, ging ik met Jet den Elzas in, daarna naar
Luxemburg en België. Achtereenvolgens bezochten we Colmar, Straatsburg,
Schlestadt, Obenrai (de geboorteplaats van Ste Odile, wier klooster niet ver er vandaan
ligt), Metz, Luxemburg, Trier, Brussel, Leuven en Mechelen, Bergen, Doornik,
Oudenaarde, Gent, Brugge, Middelburg en Veere. Het besluit van deze reis met een
bezoek aan Schouwen moest wegens de gebrekkige verbinding achterwege blijven.
Met veel genoegen zag ik Straatsburg, Luxemburg, Leuven, Gent, Brugge, Middelburg
en misschien vooral Veere, dat een groote charme voor mij heeft, terug. Trier met
zijn Romeinsche overblijfselen, zijn basiliek, zijn dom en zijn Lieve Vrouwe Kerk
was een revelatie. Wij bezochten het op één namiddag van Luxemburg uit. Ik neem
mij voor er een tweede, rustiger bezoek aan te wijden. (Het meest aantrekkelijke
hotel schijnt mij het Hotel Porta Nigra te zijn.) Metz viel niet mee, alleen een
interessante Gothische Kathedraal en

1
2
3
4
5

De Haagse conferentie van 30 augustus 1929 en 5 januari 1930, die een oplossing van het
reparatievraagstuk leek te geven.
Dat was inderdaad waar. Beelaerts bleef aan tot 20 april 1933.
Vgl. hier p. 780 vlg.
Mr. drs. Piet van Eeghen.
Mevrouw Chaponnière, een zuster van Heldrings vrouw.
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een goed portret uit Rembrandt's jonge jaren in het Museum. De oude Elzassische
stadjes zijn aardig - vooral Schlestadt. Colmar heeft bovenal dat aangrijpende
altaarstuk van Mathias Grünewald, een van de meest indrukwekkende schilderstukken
die ik ken. Luxemburg, dat ik sedert 1890 niet gezien had, is bekoorlijk gelegen.
Brussel is bekend terrein, doch voor de beide meisjes (Isa van Eeghen1 had zich te
Straatsburg bij ons gevoegd) wel aardig. Van Bergen (Mons) had ik niet veel
verwachting, die niet overtroffen werd. St. Wanden is echter van binnen een mooie
kathedraal, en de belfort, die ik zoo dikwijls, voorbij sporende, bewonderd had, is
een sierlijke toren. Mechelen en Doornik vielen zeer in den smaak, vooral Doornik.
Wat een mooie kathedraal en welk een aantrekkelijk stadje. (Ook een goed hotel: de
la Cathédrale.) Gent viel mij zeer mede, ik was er plm. 25 jaar niet geweest. Veel
mooie gevels, vooral op de kade, veel mooie gezichten op de kerken en het stadhuis,
en dan de sublieme aanbidding van het Lam, thans geheel vereenigd. Brugge
onvolprezen als steeds, maar de oude boomen van het begijnhof waren gekapt en
daarmede zijn bekoren verdwenen. Van Eyck overtreft toch Memlinck, grooter
conceptie, grooter talent, minder miniaturist.
Op reis had ik eenige correspondentie met Du Mosch over ons beider aftreden.2 Op
1 Jan. '28 deelde hij mij mede, dat hij per ultimo '29 zou aftreden, waarop ik hem
zeide, dat ik gelijke voornemens koesterde. Thans zegt hij, dat ik het eerst mijn plan
mededeelde, waarop hij gezegd zou hebben dit voorbeeld te zullen volgen. In onze
briefwisseling had ik hem er aan herinnerd. Klaarblijkelijk wil hij het liefst mijn
opvolger worden, doch dit moet niet gebeuren: hij heeft daartoe niet de eigenschappen
en is veel te serviel tegenover autoriteiten. Zijn officieel standpunt is: ik ga weg, als
U weggaat; onder een nieuwen voorzitter wil ik niet dienen, maar zeer duidelijk geeft
hij blijk niet veel aanmoediging noodig te hebben om zijn candidatuur te poneeren.
Ik zou gaarne een minder gebonden leven willen hebben, doch vrees, dat ik aan het
einde van dit jaar bezwaarlijk eigener beweging mijn ontslag kan nemen, nu het
Amsterdam-

1
2

Dr. I.H. van Eeghen.
Resp. als voorzitter der Kamer (Heldring) en lid, voorzitter afd. Grootbedrijf (Du Mosch).
Heldring bleef aan tot 31 dec. 1931; Du Mosch tot 27 februari 1931.
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Rijnkanaal nog steeds zweeft en ik niet veel vertrouwen in de doortastendheid van
den nieuwen Minister van Waterstaat - Reymer - koester. Ook het verdrag met België
is nog in hetzelfde stadium. Beelaerts en De Geer blijven gelukkig, doch overigens
heeft Ruys met zijn nieuwe Ministerie - voor zoover ik het kan beoordeelen - geen
blijk gegeven op de medewerking van krachtige mannen gesteld te zijn, hetgeen hij
zelf ook niet is. Colijn krijgt zijn zin, door de benoeming van zijn knechtje De Graaff
- een weinig sympathieke figuur, maar alles is bij Koloniën beter dan de slappe
Koningsberger, die den zeer gevaarlijken Gouverneur-Generaal (De Graeff)
ongestoord zijn gang laat gaan.

27 Augustus 1929.
Heden vergadering aan Buitenlandsche Zaken van de delegatie die aan het einde der
week naar Genève voor de 10de Volkenbondsvergadering zal vertrekken. De
samenstelling is evenals die van verleden jaar1, behalve dat Stirum, die er heelemaal
niet op zijn plaats was, door Colijn vervangen wordt. Had ik zulks geweten, dan had
ik voor de eer bedankt, want twee afgevaardigden voor de economische
aangelegenheden is één te veel, of eigenlijk anderhalf te veel. Ik had verleden jaar
zeer weinig te doen en zal dit jaar niets te doen hebben.
Ter vergadering vroeg Colijn, wat het standpunt der Regeering in zake
handelspolitiek was. Bevordering van den vrijhandel, antwoordde Beelaerts. In
overeenstemming daarmede werd afgesproken, dat Beelaerts namens de
Nederlandsche Regeering zijn ernstige teleurstelling over den loop van zaken en
volkomen negatie der aanbevelingen van de 1927 Conferentie in zake tarieven zal
uitspreken. Evenwel, toen Beelaerts aan het einde der vergadering de vraag stelde,
of hij te Genève zal spreken en het bleek, dat de andere onderwerpen zulks niet
bepaald noodig maakten, voor zoover dit thans te overzien is, en ik opmerkte, dat
hij toch, wat er ook gebeure, over de tarieven zal spreken, vond hij dat vervallen van
alle voorbehoud wel wat kras, zoodat hij een zekeren slag om den arm hield, hoewel,
naar het mij voorkwam, zonder bijbedoeling.
Na de vergadering reed ik met Colijn in zijn auto. Hij vertelde mij toen, dat Ruys
in onderhandelingen over de samenstelling van een rechtsch parlementair Kabinet
o.m. op zijn program had staan: een

1

Vgl. hier p. 687.
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onderhandelingstarief en verhooging van invoerrechten ter bescherming van sommige
industrieën. Hij, Colijn, die de portefeuille van Buitenlandsche Zaken zou krijgen,
had daartegen bezwaar gemaakt, doch Ruys was hem op dat punt niet tegemoet
gekomen, wel op het gebied van Financiën en Koloniën. De onderhandelingen zijn
op de houding der Christelijk Historischen, die aan geen program gebonden willen
zijn, afgesprongen en Colijn wist niet of dit extra-parlementaire Kabinet protectie
beoogt, maar hij vermoedt zulks, gezien de weerstand dien Ruys hem op dit punt
bood.1 Ook ik acht het mogelijk, want De Geer en Beelaerts hebben het
aardewerkwetje2 ook gelanceerd, al noemen zij zich vrijhandelaars, en ik acht het
best mogelijk, dat Beelaerts in liberalen geest te Genève optreedt, misschien ook
zwijgt, en de troonrede op 17 September protectie aankondigt.3 Ik zorg dus dan in
het land terug te zijn.
Een bezoek aan den nieuwen Minister van Waterstaat4, op 2 uur bepaald, liep op
niets uit, daar ik na 20 minuten vergeefsch antichambreeren vertrok. Het was weinig
gemanierd van den man. Later telefoneerde hij aan mijn kantoor, om zijn
verontschuldigingen aan te bieden. Een dringend gesprek had hem verhinderd, mij
op tijd te ontvangen. Die boodschap had hij den kamerbewaarder behooren te geven.
Van Beelaerts kreeg ik een brief over de Belgische kwestie, waaruit ik afleid dat
hij het fiere en juiste standpunt, in de laatste notawisseling (Mei) ingenomen5, wil
verlaten. Iemand heeft hem nu een kanaal van Gorkum naar Turnhout ingeblazen,
dat daar aansluit op het Kanaal van Antwerpen naar de Kempensche mijnen.
Zoodoende zou Antwerpen een verbinding binnendoor met de Waal en den Rijn
krijgen en onze havens (Amsterdam nauwelijks, want het Zederikkanaal is nagenoeg
onbruikbaar) als compensatie voor deze concessie een mooie verbinding met de
Kempensche en Luiksche gebieden!

1
2
3

4
5

Een meer protectionistische richting sloeg de regering pas in 1931 in, onder invloed van de
economische crisis. Vgl. Brugmans, Paardekracht, p. 519.
Vgl. hier noot 1, p. 716.
Dit was niet het geval: de aangekondigde wettelijke regeling betreffende de instelling van
bedrijfsraden viel hierbuiten; wel werd een voortgezet onderzoek naar een
onderhandelingstarief beloofd.
Mr. P.J. Reymer.
Vgl. hier noot 1, p. 796.
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Hij vraagt advies - klaarblijkelijk ook aan de andere 5 raadgevers, waaronder Van
Hasselt, die maar steeds pro-Moerdijk blijft.
Buitenlandsche Zaken kan nooit lang een logische houding innemen. Dan wordt
het opeens bevreesd, ditmaal zeker onder den invloed van de 4 Roomsche Ministers1,
en gaat overstag.

29 Augustus 1929.
Gisteren Beelaerts apart gesproken en hem mijn bezorgdheid erover uitgesproken
dat hij nu opeens weer een kanalenplan dat geheel buiten de scheidingsregeling van
1839 ligt, wil onderzoeken, nadat het laatste standpunt der Regeering tegenover
België is: Wij wenschen met U een vriendschappelijke regeling van alle kwesties
binnen de grenzen van die regeling, maar indien en zoolang gij beweert zaken als
het Moerdijkkanaal te kunnen eischen en beweert dat Nederland zijn verplichtingen
van 1839 niet is nagekomen, wenschen wij dat eerst de rechtsvraag door het
Internationale Gerechtshof wordt uitgemaakt. Dit was ons laatste woord vóór de
verkiezingen, waarop België na zijn verkiezingen voorloopig geantwoord heeft,
zonder dat dit de zaak verder bracht.
Beelaerts zeide natuurlijk, dat het standpunt der Regeering onveranderd was. Dit
plan was echter voor 1½ jaar door particuliere zijde geopperd, en hij acht het
gewenscht het oordeel van deskundigen erover te bezitten, teneinde niet aan het
verwijt bloot te staan er geen aandacht aan besteed te hebben. Ik ben niet zeker, dat
het plan niet van Belgische zijde komt, daar Beelaerts in de loop van het gesprek
zeide: ‘Als het eens van Belgische kant voorgesteld werd.’ Ik zeide, dat ik het plan
op zichzelf ondeugdelijk vond en hem overeenkomstig mijn meening schriftelijk zou
meedeelen.
Wat de handelspolitiek der Regeering betreft, hij zeide dat geenerlei
protectionistische plannen bestonden, alleen wil men doorgaan met het onderzoek
naar de wenschelijkheid van een onderhandelingstarief, waarvan hij, Beelaerts, zelf
het ongewenschte inziet. Het is mij trouwens bekend, dat de Commissie, die van het
vorige Kabinet de opdracht verkreeg een dergelijk tarief te ontwerpen, zich daarvan
kweet en de mededeeling eraan toevoegde, dat zij de invoering ervan niet bepleitte.
Nederbragt is er o.a. zeer sterk tegen. Ik wees Beelaerts er op, dat mijn positie te
Genève moeilijk wordt, indien, zooals ik

1

Ruijs de Beerenbrouck, Deckers, Verschuur en Reymer.
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noodig acht, ik den vrijhandel verdedig en de Regeering min of meer zwevende
plannen aangaande een vechttarief heeft.1
Daarna hadden we een lunch van Bruins, waaraan aanzaten Beelaerts, de Duitsche
gezant, Schacht, Vissering, Melchior, Tetrode, Snouck en een Geheimrat, wiens
naam ik niet opving. Vissering begon met Schacht over de vestigingsplaats der
internationale bank, die de commissie-Young ontworpen heeft2, te spreken. Schacht
wil Berlijn niet, evenmin Parijs of Brussel, wel Londen, maar acht het waarschijnlijk,
dat men ten slotte tot Amsterdam besluit. Ook zijn er stemmen voor Den Haag, wat
geheel onzinnig zou zijn. Ik meen, dat wij in deze zaak niets geen empressement
moeten toonen. Er bestaat groote verdeeldheid onder de directe belanghebbenden,
en eenig aandringen onzerzijds zou ons eerder schaden dan baten. Het is trouwens
meer een kwestie van aanzien dan van materieel belang. Ik geloof nl. niet, dat voor
die bank een groote activiteit weggelegd is. Zij moet er toe bijdragen de regeling der
schulden van het terrein van de politiek geheel naar dat der zaken over te brengen
en zal met moeite haar rente verdienen, gevoed door gedwongen deposito's en klein
gehouden door de controleerende circulatiebanken. Ook zie ik nog niet, hoe haar
positie veilig gemaakt wordt tusschen haar tegoed in Marken en haar verplichtingen
in dollars, ponden enz.3
In den namiddag had ik een gesprek met Minister Reymer, van wien ik een
excuusbriefje ontvangen had. Wij bespraken Amsterdam-Rijn, de doorvaart bij
Maastricht en de rivierovergangen naar het Zuiden. Hij beloofde veel en nam de
allures van groote activiteit aan. Ik zeide hem, dat de Amsterdamsche Kamer van
Koophandel zoowel een kanaal door de Geldersche Vallei als een via Wijk goed
vindt, maar geen verdere vertraging, daar de toestand geheel onhoudbaar is. Om
echter de grootst mogelijke medewerking in Amsterdam, waar de Gemeenteraad
onder den invloed van Köhler voor Wijk geporteerd is, te verkrijgen, is een snelle
beslissing ten gunste van laatstgenoemd tracé gewenscht, waarbij hij echter - zoo
zeide ik hem - op den tegenstand in zijn departement te rekenen heeft. Hij blijkt ook
voor

1
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De regering overwoog de kwestie van het onderhandelingstarief aan de hand van het rapport
der Commissie-Bodenhausen, zonder vooralsnog een bepaald standpunt in te nemen. Vgl.
Hirschfeld, Economische politiek, p. 21.
De bank zou te Bazel worden gevestigd.
Vgl. Auboin, Bank for Intern. Settlements.
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Wijk te gevoelen - omdat hij ook den steun van Utrecht wil hebben. Mijn uitlating
over de stroomingen bij zijn departement bracht het gesprek op de wenschelijkheid
van de aanstelling van een krachtigen directeur-genraal. Reymer vroeg mij, of ik
iemand wist. Ik noemde hem Ringers, van wiens bekwaamheid, voortvarendheid en
eerlijkheid ik een gunstigen indruk heb. Het bleek mij, dat hij hem juist den vorigen
dag gepolst had. De moeilijkheid is van financieelen aard, want Ringers verdient als
directeur der maatschappij ter uitvoering der Zuiderzeewerken veel meer dan hij als
directeur-generaal kan krijgen, maar ik vermoed, dat Mevrouw Ringers liever in Den
Haag dan op Wieringen woont.
Wat Limburg betreft, Reymer wil er ten spoedigste zelf heen, om achter de zaak
spoed te zetten. Als nieuwtje deelde hij mij mede, dat gelden voor een hooge vaste
brug over het kanaal door Zuid-Beveland en voor de verbetering van de vaart door
de Zeeuwsche wateren (Hellegat) op de begrooting komen.
Hij critiseerde overigens de besluiteloosheid van zijn voorganger en was hoogelijk
gecoiffeerd met zijn eerste onderhoud met de Koningin, die zeer goed op de hoogte
was.
Summa summarum heb ik een matig vertrouwen in dezen bewindsman, die
bovendien, naar ik hoor, criblé de dettes is en door zijn crediteuren achtervolgd wordt.

30 Augustus 1929.
Aan De Vlugt verslag van mijn gesprek met Reymer over Amsterdam-Rijn gedaan.
De Vlugt heeft geen hoogen dunk van Reymer, maar zegt invloed op hem te hebben.
Hij vindt het heele ministerie uiterst zwak, maar of hij bij een rechtsch parlementair
Kabinet erin gekomen was, zeide hij mij niet. Woltjer schijnt zeer onbehoorlijk
behandeld te zijn. Hij zegt voorts naar het oogenblik te verlangen waarop hij weer
socialisten als wethouders krijgt: alles is beter dan het tegenwoordige stelletje,
waarvan hij de vrijzinnig-democraten de ergste vindt, omdat die louter voor de galerij
optreden en tegenover den kiezer (arbeider) niet eens ‘néén’ durven zeggen waar de
socialist het wel doet.
Gezien de moeilijkheden die ik nog met de Amsterdam-Rijn-verbinding en de
Belgische kwestie verwacht, heb ik aan Du Mosch en Dubois meegedeeld, dat ik
mijn termijn als kamerlid, vervallende einde 1931, hoop uit te dienen.
De herstelconferentie heeft na vinnige debatten, door Snowden
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ingeluid (hij had overigens gelijk, maar zijn optreden is zoodanig geweest, dat de
atmosfeer in Europa een andere is geworden), het verwachte resultaat opgeleverd.1
Het tegenovergestelde resultaat ware de chaos geweest en was daarom niet denkbaar.

Genève, 8 September 1929.
Sedert 2 Sept. hier. De Engelsche arbeidsministers brengen leven in de brouwerij,
die stil geworden was en dreigde te verstijven. Engeland teekent de zg. facultatieve
clausule, waarbij het zich tot onvoorwaardelijke onderwerping aan de vastgestelde
internationale rechtsspraak onderwerpt en stelt voor, het pact van den Volkenbond
op die punten opnieuw te onderzoeken waarin de mogelijkheid van oorlog nog
opengelaten wordt, met het doel die te wijzigen en aan te passen aan het Kellogg-pact,
dat oorlog geheel uitsluit. MacDonald liet zich blijkbaar al te optimistisch over den
stand der onderhandelingen met Amerika over de maritieme ontwapening uit, want
den volgenden dag stond in de pers iets wat op een douche van het State Departement
te Washington leek. Zoowel MacDonald als Henderson spraken in de vergadering
min of meer zooals zij voor een arbeidersvergadering zouden spreken en maken niet
den indruk van de realiteit der dingen goed te zien. Zij zijn een welkome steun voor
verdere toepassing der Volkenbondsgedachte, maar moeten niet te hard van stapel
loopen, daar zij reeds nu op sterken tegenstand van de conservatieven in hun land te
rekenen hebben, die zich bij al te onvoorzichtig optreden tot de liberalen zou kunnen
uitstrekken. Briand sprak magistraal en ditmaal geheel in den goeden toon.
Bevreemdend was hem te hooren toelichten, dat hij met zijn Europeesche toenadering
ook een politiek doel heeft, waarschijnlijk tegen Rusland. Hijmans, die een zeer
goede rede hield, kwam met het voorstel een Europeeschen wapenstilstand op het
gebied van invoerrechten te sluiten, hetzelfde dat ik in April 1928 in het rapport der
Internationale Kamer van Koophandel aan de Consultatieve Commissie inlaschte,
maar niet verder kon verdedigen, omdat de Engelschen, met name Balfour2, in den
boezem der Kamer er fel tegen waren. Het is het systeem ‘plafond’, dat ook het
Economisch Comité verworpen heeft, vermoedelijk omdat de regeeringen de hand
vrij willen houden om te

1
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De aanneming van het plan-Young.
Sir Arthur Balfour.
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verhoogen. De zaak is voorloopig op een déjeuner bij Salter1 besproken, waar Colijn,
Loucher, Graham, (Board of Trade), Imhoff (Duitschland), Langenhove (Belgë)
aanwezig waren en voorts in onze delegatie. Men schijnt wel aan dien wapenstilstand
te willen, Duitschland zelfs voor 5 of 6 jaar. Colijn beweert daar niets tegen te hebben,
maar zeide dat hij tegenover de vreemdelingen verklaard had, dat onze Regeering
zich wel niet voor meer dan twee jaar zou willen binden, waarin Beelaerts hem bijviel.
Klaarblijkelijk wil men in dien hoek de handen vrij hebben, om bij ons van
handelspolitiek te veranderen. Ik verzet mij.
Onze delegatie is dezelfde als verleden jaar, behalve dat Colijn Stirum vervangt
en Djajadiningrat eraan toegevoegd is. De laatste, die, wat zijn voornemens betreft,
door het Binnenlandsch Bestuur van Indië algemeen gewantrouwd wordt, zwijgt
steeds in de delegatie. Ik vroeg hem ten lunch en daar kwam hij los. Ik had met een
zeer helder denkend man te doen, wiens uitlatingen sober en vertrouwenwekkend
waren. Het is echter een fout hem in deze delegatie op te nemen. Hij vertegenwoordigt
er geen belang en blijft noodzakelijk op den achtergrond, ook gedeeltelijk daardoor
dat de andere leden weinig notitie van hem nemen. Toen MacDonald zijn naïeve en
gevaarlijke uitlating deed omtrent de bevrijding der Aziatische naties, applaudiseerde
Djajadiningrat levendig.

11 September 1929.
Meer dan twee jaar wapenstilstand wil de regeering in geen geval, klaarblijkelijk om
de Roomschen, die de sterkste regeeringspartij vormen, niet te ontstemmen. Wat
Duitschland zal doen, is geheel onzeker, want Breitscheid heeft aan Colijn gezegd,
dat daar een nieuw tarief gereed ligt, dat men na afloop van het tegenwoordige
provisorische (einde 1930?) wil invoeren. Hij, Breitscheid, zou een wapenstilstand
willen, maar de Rijksdag niet. Loucheur zal zich zeker verzetten, hij is protectionist
en komt nu met het voorstel van een nieuwe wereldconferentie, ditmaal van
regeeringsgedelegeerden. Voorts wil hij conferenties voor de regeling van de productie
van suiker en kool, die niets zullen opleveren. Intusschen duren ten gevolge van de
slechte leiding van Guerrero en het onbeteekenend geklets van tallooze sprekers de
plenaire vergaderingen van den Bond steeds door en kunnen de Commissies niet met
hun werk be-
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ginnen, waardoor ik tot mijn groot ongerief waarschijnlijk mijn vertrek zal moeten
uitstellen.
Het Secretariaat van den Volkenbond (Salter) wil de op te richten B.I.S. (Bank
for International Settlements) onder controle van den Volkenbond brengen, omdat
zij enorme bevoegdheden krijgt, geweldigen invloed op de financieele toestanden
in de wereld kan uitoefenen en, in tegenstelling met hetgeen met de circulatiebanken,
met wier kapitaal zij werken zal, het geval is, geen staatstoezicht kent. Zij wordt dus
geheel autonoom, hetgeen aan Salter gevaarlijk voorkomt. Colijn heeft deze inzichten
in den boezem van onze delegatie verdedigd. Ik kan mij niet bij deze zienswijze
aansluiten. De Bank for International Settlements wordt in de eerste plaats opgericht
om de herstelbetalingen uit de politieke sfeer te brengen en krijgt voorts deposito's
van verschillende landen, om daarmede internationale bankzaken te doen, waaronder
die welke moeten strekken om de stabiliteit van wisselkoersen te bevorderen en de
goudbeweging te rationaliseeren. Zij staat onder een Raad van Bestuur, waarvan de
overwegende meerderheid door de circulatiebanken in de zes landen die direct bij
de herstelbetalingen betrokken zijn, wordt aangewezen (Amerika zal, naar het schijnt,
zich onthouden). Deze banken zullen er op uit zijn aan de Bank for International
Settlements niet meer macht en invloed te verleenen dan met hun eigen belang strookt,
waarbij de opzet voorzit het gehele instituut een zeer zakelijk karakter te doen hebben.
Voor de vrees dat de bank wereldschokkende dingen zal gaan doen, bestaat m.i. niet
veel grond, en dus ook niet voor een controle als bedoeld, allerminst voor een initiatief
van den Volkenbond om die controle te verkrijgen. Er bestaat wel aanleiding om de
bank verplichting tot publiciteit op te leggen en haar niet autonoom te laten in de
wijziging van haar statuten. Men zou met controle wellicht juist de politieke invloeden
naar binnen halen, die men zorgvuldig heeft willen uitsluiten, want al zal Salter wel
verstandig willen, hij heeft niet het laatste woord bij den Volkenbond en niet het
eeuwige leven. Ook Amerika zal bij een streven naar machtsuitoefening door den
Bond kopschuw worden. Contact en overleg tusschen beide instituten zijn, zooals
vanzelf spreekt, gewenscht, en willen de Regeeringen, wier gedelegeerden a.s.
Maandag het statuut van de Bank for International Settlements gaan uitwerken,
daaromtrent iets bepalen, dan is daartegen niets te zeggen.1 Beelaerts is van
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meening: voorzichtig zijn. Heden draaide Colijn in onze gewone delegatie-bespreking
ook half bij. De aangelegenheid zal zeker in de 2de commissie besproken worden,
daar zij in de Assemblée door Noorwegen gemoveerd werd en Polen (dat zich gaarne
een zetel in het bestuur verzekert) er in die Commissie op terug zal komen.
In het Journal de Genève staat te lezen, dat de Koninklijke Hollandsche Lloyd met
oogenschijnlijk succes met den Norddeutschen Lloyd over overneming door dezen
onderhandelt, vermoedelijk een repetitie van een eenige weken oud bericht, dat
destijds in scheepvaartkringen geloochend werd. Ik had echter toch geen gelegenheid
(ik ben maar een week te Amsterdam geweest) den president-commissaris Rehbock1
te ontmoeten. Nu het bericht ook naar de buitenlandsche pers zijn weg vindt, heb ik
Rehbock van hier uit bericht dat ik hoopte, dat dergelijke onderhandelingen niet
geëntameerd zullen worden, zonder dat hij contact met mij zoekt, hem eraan
herinnerende dat mede door mijn toedoen 23 of 24 jaar geleden, de Zuid-Amerika
lijn, waaruit de Koninklijke Hollandsche Lloyd voortgekomen is, voor overneming
door de Hamburg-Amerika lijn behoed werd.2 Hoe we thans den Koninklijke
Hollandsche Lloyd, wiens toestand zeer ernstig zoo niet hopeloos is, behouden
kunnen, weet ik zelf voorshands niet. In de eerste plaats moet de vrachtlijn voor
Amsterdam bewaard blijven. Met het instandhouden der maillijn zou zeker 30 millioen
gemoeid zijn. Hoe droevig ook voor ons prestige in Zuid-Amerika, zou zij in
vredesnaam moeten verdwijnen, aangezien zulk een bedrag zeker niet gevonden kan
worden en het zakelijke belang bij een maillijn niet overgroot is. Het vervoer van
passagiers is met de tegenwoordige verouderde, deels weinig geschikte schepen der
maatschappij niet groot en bestaat slechts voor een klein deel uit Nederlanders. Maar
ook het behoud der vrachtlijn zal allicht meer geld vereischen dan bijeen gebracht
kan worden. Allicht 10 of 15 millioen.3
Gisteren heeft Beelaerts bij Hijmans gedéjeuneerd. Volgens Beelaerts zeer
vrienschappelijk. Hijmans weet nu heel goed, dat hij niet verder met de oude eischen
behoeft terug te komen. Het plan is dat gedelegeerden van beide kanten in kleine
besprekingen bij elkaar komen om over een oplossing te beraadslagen (Van Kleffens
van
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onzen kant). De Belgen zoeken volgens Beelaerts geen internationale oplossing (door
den Volkenbond) en zullen het rechtsstandpunt niet vasthouden, daar ze geen lust in
een uitspraak van het Hof hebben. Ik zie de oplossing nog niet (het plannetje van
een kanaal naar Turnhout is er geen). François zegt mij dat Hijmans werkelijk den
indruk maakt aan de hangende kwestie een eind te willen maken. Beelaerts zou hem
verweten hebben dat prikkels, zooals de onlangs door België ingestelde subsidieering
van het Rijnvervoer naar en van Antwerpen, voor het bereiken van dat doel ondienstig
zijn. Hijmans had daarop niet veel kunnen antwoorden.

14 September 1929.
De Franschen en Engelschen zijn het over een gezamenlijke motie eens geworden,
waarin tot een conferentie van regeeringsgedelegeerden over de economische
vraagstukken en een wapenstilstand gedurende twee jaar besloten wordt. De houding
van Colijn is eenigszins verdacht. Zonder eenig voorgesprek bepleitte hij in de 2de
Commissie één jaar wapenstilstand. Hij maakt steeds den indruk van, ofschoon hier
liberaal doende, het de Nederlandsche regeering gemakkelijk te willen maken spoedig
met maatregelen te komen die een wijziging van onze handelspolitiek beteekenen.

Amsterdam, 16 September 1929.
Gisteren uit Genève teruggekeerd. De economische besprekingen zijn twee dagen
onderbroken en ik heb Beelaerts toegezegd, daarna op ontvangst van zijn telegram
te zullen terugkeeren, onder voorbehoud, dat de troonrede geen vechttarief of protectie
aankondigt. Colijn verklaarde daarop zijnerzijds ook te zullen overwegen, of hij nog
wel in de delegatie op zijn plaats was, indien de Regeering dien weg opging, die
geheel tegen den geest van onze besprekingen met Beelaerts en tegen het optreden
van Colijn in de commissie zou zijn. Beelaerts heeft niets omtrent den inhoud der
troonrede losgelaten, en hij is zeker tegen een verandering der handelspolitiek op dit
oogenblik, die hem bovendien een allergekst figuur tegenover de andere te Genève
vertegenwoordigde landen zou doen slaan, maar daar Ruys het vechttarief en protectie
tegenover Colijn niet heeft willen laten vallen, moet men aannemen, dat hij dat
tegenover zwakkere broeders als Beelaerts en De Geer ook niet heeft gedaan.
Overigens is het niet zeker dat de Fransch-Engelsche resolutie effect zal hebben;
landen als Polen en Italië gaan wel mede, maar
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zullen ter conferentie alle mogelijke bezwaren maken, waarmede zij nu reeds
beginnen. Ook Frankrijk is zelf geenszins warm, het zal de voorgestelde conferentie
eerder gebruiken om aan den wensch der Engelschen een nette begrafenis te bezorgen.

18 September 1929.
Beelaerts verzocht mij per telegram te Genève terug te komen, daar morgen de relatie
tusschen den Volkenbond en de Internationale Bank (Young-plan) besproken wordt.
De troonrede bevat t.a.v. de handelspolitiek de mededeeling dat het onderzoek naar
de wenschelijkheid van een onderhandelingstarief voortgezet wordt: iets wat we
wisten. Ik ga dus terug.

Genève, 21 September 1929.
Het is vervelend en voor de kinderen erg teleurstellend, dat ik mijn verjaardag niet
thuis kan doorbrengen. Hier wordt alles anders en met meer uitstel behandeld dan
men zich in den aanvang voorneemt. De internationale bank zou eerst Zaterdag den
14den aan de orde komen, toen den 18den, en ten slotte werd zij gisteren op het tapijt
gebracht, maar wegens gebrek aan tijd werd de bespreking na mijn speech afgebroken
om morgenmiddag voortgezet te worden. De Noorsch-Deensch-Poolsche motie gaat
sterk in de richting van invloed van den Volkenbond op de bank. In een lang
onderhoud tusschen Salter, De Bordes1, Beelaerts en mij bleek anderzijds sterk de
vrees van de heeren van het Secretariaat, dat de bank zich tot een wereldinstituut
ontwikkelen zou, dat een aan de Volkenbondspolitiek tegenovergestelde politiek zou
kunnen volgen. Wij verklaarden hun, dat wij de ingediende motie slechts in zoover
konden beamen, als er de wensch naar een zeker contact tusschen de beide instituten
in wordt uitgesproken, omdat wij het verwekken van eenigen indruk dat de
Volkenbond naar invloed op de bank streeft, afkeuren en ons inderdaad met zulk een
streven niet zouden kunnen vereenigen, daar de bank overeenkomstig den opzet
geheel vrij van politieken invloed moet blijven. Anderzijds valt te bedenken, dat er
twee phasen in het bestaan der bank kunnen en waarschijnlijk zullen zijn: 1. haar
functie als reparatiebank; 2. het betreden van een uitgebreid terrein waarop zij den
Volkenbond kan ontmoeten. Als reparatiebank laat zij den
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Volkenbond koud, als wereldbank niet, want dan worden alle andere naties er door
beïnvloed. Dan is een zekere mate van contact gewenscht, en dan is het ook noodig
dat publiciteit van haar toestand en werken gewaarborgd zij, de distributie der
bestuurzetels, die nu voorwaardelijk in handen zijn van de zeven mogendheden, bij
reparaties direct betrokken, een andere worde en de statutenwijziging niet langer
uitsluitend bij het directorium berust. Ik had voor mijn vertrek met Ter Meulen
gesproken, die als lid van het financieele comité van den Volkenbond en als intimus
der buitenlandsche bankiers, de kwestie zoowel van den kant van het Secretariaat
als van dien van de leden van de Young-commissie kent. Hij waarschuwde zeer tegen
wat hij noemt de intriges van Salter, die de financieele taak van den Volkenbond
haar einde ziet naderen en de nieuwe bank gaarne onder zich zou hebben. Overigens
gelooft hij niet aan een sterke ontwikkeling der bank. Evenals ik, gelooft hij, dat de
centrale banken die er de leiding van zullen hebben, haar klein zullen houden. Of
Salter inderdaad machtswellust heeft, kan ik niet beoordeelen. Tegenover Beelaerts
en mij erkende hij, dat de Volkenbond geen invloed op de gestie moet hebben, anders
dan door overleg, ofschoon hij wel wenscht, dat zij jaarlijksche verantwoording aan
den Bond aflegt.
Ik stelde ten slotte een korte rede1 op, die de goedkeuring der deletie kreeg. De
bijval was matig, waaruit ik afleid dat de zeven mogendheden tegen elke discussie
zijn. De Noren en Polen kwamen mij verzekeren, dat zij mijn critiek aanvaardden
en de bedenkelijk geachte passages uit hun resolutie zouden laten vervallen. We
moeten nu afwachten wat de dag van heden oplevert.
De motie betreffende een conferentie ter sluiting van een wapenstilstand op
tariefgebied van 2 à 3 jaar en onderhandeling over tariefverlaging is gisteren
aangenomen. Afgewacht moet nu worden, welke staten daaraan meedoen.

Amsterdam, 23 September 1929.
Gistermiddag terug. De Noren c.s. nemen mijn amendementen over, maar de vijf
mogendheden bij de bank betrokken, verzetten zich tegen elke motie, omdat zij het
heele bankplan in gevaar zou kunnen brengen, zoo althans Loucheur. Hij sprak
namens deze 5 en erkende de juistheid van sommige ‘préoccupations’ der sprekers

1
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(Polen, Denemarken en Oostenrijk hadden ook gesproken). Hij beloofde namens de
5, dat de opmerkingen in extenso aan het comité dat eerlang het statuut van de bank
in elkaar zal zetten, zouden worden overgelegd. Breitscheid veroordeelde namens
Duitschland alle inmenging van den Bond in de regelen der Bank op dit oogenblik.
De mogendheden der motie plus Finland en Estland vergaderden na de openbare
bespreking. Besloten werd de resolutie in te trekken en de woorden van Loucheur
in een verklaring vast te nagelen. Ik vertrok daarop van Genève, de verdere
behandeling aan Van Eysinga overlatende.
Ik acht het zelf beter, dat er geen motie komt en vind voldoende, dat deze zaak
openlijk besproken is.

24 September 1929.
Volgens de courant heeft Van Eysinga voorgesteld het proces-verbaal door het
Volkenbonds-secretariaat aan het bankcomité te laten zenden, waarop Loucheur
geprikkeld antwoordde, dat men vertrouwen in de mogendheden moest stellen en de
toezending door den Volkenbond eerder kwaad zou kunnen doen. Het is een
ongelooflijke onhandigheid van Eysinga, waartoe ik hem niet in staat achtte en die
de neiging om de bank te Amsterdam te vestigen (toch al niet groot) verminderen
zal. De zaak was prachtig geloopen, en op het laatste oogenblik wordt zij aldus
bedorven. Wat een stoethaspel! Overigens een zeer bekwame en te Genève zeer
geziene persoonlijkheid.
Alvorens van Genève af te stappen, wil ik nog even de persoon van Djajadiningrat,
lid van onze delegatie, memoreeren.1 Ik heb sedert mijn verblijf in Indië, 31 jaar
geleden, weinig Javanen meer gesproken en destijds sprak ik met hen over koetjes
en kalfjes in het slechte Maleisch dat ik mij meester gemaakt had. Slechts de regenten
van Semarang, Djapara en Dewak spraken Nederlandsch. Djaja behoort tot het sedert
dien opgegroeide geslacht, al zal hij ook wel reeds naar de 60 loopen. Hij beheerscht
het Nederlandsch als een Nederlander en is ongetwijfeld een zeer bekwaam man,
zeer rustig en onafhankelijk in zijn oordeel over de Indische problemen, ofschoon
nationalist, zooals bleek uit zijn toejuiching van de passage in de rede van MacDonald
over de bevrijding der Aziatische rassen. Hij wordt algemeen door het Europeesch
bestuur gewantrouwd

1
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(misschien niet door den Gouverneur-Generaal), maar ik heb niets in hem kunnen
ontdekken wat op gevaarlijke neigingen leek. Toch zou ik hem ook in de gaten
houden, indien ik voor den gang van zaken verantwoordelijk was.
Tusschen de Belgische en onze delegaties was de verhouding aangenaam. Ik
maakte o.a. met genoegen kennis met Rolin-Jacquemyns en Van Langenhove. Carton
de Wiart, die ook tot de Belgische delegatie behoorde, wordt door onze diplomaten
gewantrouwd. Inderdaad heeft hij een valsche tronie.

29 September 1929.
Gisteren maakte ik mijn 2de tocht naar de Zuiderzeewerken, ditmaal uitgenoodigd
door Bruins, die de excursie voor de leden van het transfer-committee (Dawes-plan)
op touw gezet had. Den vorigen avond dineerden enkele hunner bij ons, o.a. Addis1,
Bachmann (Zürich) en Sergent van de Union Parisienne, en van de Hollanders Bruins,
Snouck, Vissering en s'Jacob. 's Avonds kwam ook Stirum opdagen.
Snouck vertelde mij dat oorspronkelijk in de troonrede een passage gestaan had,
een vechttarief aankondigende. Het verzet van Beelaerts heeft dit belet. Snouck
noemde het een streek van Kan2, die inderdaad een dolleman op dit gebied is.
Bruins beweert, dat Den Haag de meeste kans als zetel van de Bank for
International Settlements heeft, daar men geen plaats wil hebben die tevens zetel van
een nationale circulatiebank is. Ik begrijp niet goed, waarom niet. Na den Haag komt
ook Bazel in aanmerking.3 Hij zegt verder, dat Salter op een betrekking bij die bank
reflecteert, doch dat niemand hem wil hebben. Aan De Bordes zou men wel een
baantje willen geven, en waarschijnlijk wordt hij secretaris van de
organisatiecommissie. Ik herinner mij, dat De Bordes zeer verontwaardigd was over
het praatje dat, naar hij vernomen had, te Genève verspreid werd en dat aan Salter
dergelijke wenschen toeschreef. Ik zie De Bordes voor uiterst fatsoenlijk, bekwaam,
maar soms wat heet gebakerd aan. Salter kan de hem toegedichte wens bezitten,
zonder daarom de intrigant te zijn die Ter Meulen en Bruins van

1
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Sir Charles Addis.
Mr. J.B. Kan, de minister van binnenlandse zaken en landbouw.
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hem maken. Bruins schijnt hem niet te kunnen zetten: hij is volgens hem zijn
concurrent naar het baantje bij de Reichsbank geweest dat Bruins kreeg.
De brave Bruins is zelf in het geheel niet vrij van Streberei. Ik zou hem niet gaarne
aan het hoofd van een groote zaak hebben: hij houdt geen voet bij stuk. Zoo moet
niet hij, maar Trip aan de Nederlandsche Bank komen, wanneer Vissering aftreedt,
waartoe deze echter geenerlei plan schijnt te koesteren.1
Het interesseerde mij van Addis (Sir Charles) te hooren, dat hij aan de Bank for
International Settlements mettertijd wel degelijk een groote rol toeschrijft, vooral
voor de vaststelling van een stabiele verhouding van prijzen tot den standaard,
wanneer goud eens niet meer voor zijn taak berekend blijkt: het groote vraagstuk
van de toekomst.
Bruins wist ook te vertellen, dat Colijn, daartoe aangezet door Van Aalst, getracht
heeft op het Young-Committee in Parijs invloed uit te oefenen, door het oude gebouw
van de Handel-Maatschappij gratis aan te bieden en op voorwaarde dat de
Nederlandsche Handel-Maatschappij de plaatselijke zaken voor de Internationale
Bank zou doen. Dit zou een zeer ongunstigen indruk gemaakt hebben. Als het verhaal
waar is, geen wonder. Colijn heeft mij wel verteld te Parijs geweest te zijn en de
candidatuur van Amsterdam geponeerd te hebben, hetgeen m.i. reeds te veel begeerte
betoond was. De Zwitsers zijn gelukkig nog veel opdringeriger. Zelf heb ik er geen
der bevoegde buitenlanders over gesproken, behalve toen Schacht (einde Augustus
in Den Haag) er over begon. Ik heb hem toen gezegd, dat ik het verkeerd vond de
heeren na te rijden en er mij van onthield. Toen hij van Den Haag sprak als door
sommigen genoemd, noemde ik dat belachelijk. Komt de bank in Nederland, dan in
een financieel centrum, d.w.z. Amsterdam. Schacht was van dezelfde meening.
Misschien dwingen de Amsterdamsche bankiers den buitenlandschen collega's geen
bewondering af en wil men uit hun nabijheid blijven.

6 October 1929.
Ik ben 4 dagen in het Rijnland geweest, te zamen met een gezelschap burgemeesters,
o.a. die van Rotterdam en Den Haag (De Vlugt was door de wethouderscrisis
verhinderd), uitnoodiging van den Regierungspräsident van het Bezirk Düsseldorf
als tegen-beleefdheid voor
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de ontvangst hier te lande van hem en zijn burgemeesters. Zeer royale ontvangst in
tal van steden, maar een overladen program, waardoor men steeds te laat kwam en
niets goed zag. Enorm veel eten en drinken, waartusschen ik met moeite heenzeilde,
aan een darmcatarrh lijdende. De Regierungspräsident Bergmann is een Socialist,
een knappe vent, en een paus van het eerste water. Andere interessante mannen die
ik ontmoette waren Oberbürgermeister Bracht van Essen (R.K.), Direktor van het
Siedlungsverband van het Roerdistrict (een model van gewestelijke
uitbreidingsorganisatie) Schmidt, de directeur-generaal van de Demag, Reuter, den
burgemeester van Krefeld, Johannssen, den voorzitter der Handelskammer aldaar,
Willemsen, den secretaris der Düsseldorfer Kamer, Most. Ten slotte hadden wij
Donderdagavond een eindelooze afscheidsfuif te Kleef bij den Landrat Eich, een
zeer vroolijken oerduitscher.
Nauwelijks teruggekomen ontving ik het bezoek van Raestadt, den Noorschen
gedelegeerde die te Genève de motie in zake de Internationale Bank had voorgesteld.1
Hij dineerde met zijn vrouw bij ons, het zijn aardige mensen. Zij heeft Poolsch bloed,
dat haar levendig van aard doet zijn.
Op onze Duitsche reis overviel ons het bericht van den dood van Stresemann, een
zware slag voor Duitschland en Europa, want er is geen man in gansch Duitschland
zichtbaar die den slag heeft, zooals hij, moeilijkheden in binnen- en buitenland te
overwinnen. In den steeds verworden staat der binnenlandsche politiek in Duitschland
kan zijn heengaan zeer ernstige gevolgen hebben. Ik zag hem 3 of 4 weken geleden
te Genève: hij zag er als een opgeschreven man uit.

12 October 1929.2
Eergisteren met mijn medeleden van het Bureau der Kamer van Koophandel op
bezoek bij den nieuwen Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, Verschuur
geweest, die een slecht op de hoogte

1
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Vgl. omtrent gesprek met Raestad ook Heldrings brief aan de minister van buitenlandse
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oktober 1929, van een uitvoerige beschouwing van zijn hand: Een wapenstilstand in de
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van de handelspolitiek zijnd, protectionistisch aangelegd, pedant en ambtenaarsachtig
man bleek te zijn.1
Gisteren bezocht ik Vissering in zake de Bank for International Settlements. Hij
bleek een heiligen schrik voor een samengaan met de Noren te hebben, die hun
financiën alles behalve fraai gemanaged hebben. Hij ontraadt elken verderen stap
bij de mogendheden t.a.v. de Bank en gelooft, dat wanneer de organisatiecommissie,
die thans te Baden Baden vergadert, haar plan aan de circulatiebanken zal voorgelegd
hebben, deze allicht het oordeel van Nederland zullen vragen. Dan staat men veel
sterker om eventueele wenschen er door te krijgen. Ik ben het vrijwel met hem eens.
Hij gelooft, dat de Internationale Bank een groote ontwikkeling zal nemen, mits zij
in een neutraal land gevestigd wordt. Komt zij te Londen, dan zal de City haar klein
houden, komt zij te Brussel of Parijs dan werkt Duitschland sterk tegen.2

15 October 1929.
Ik heb verzuimd te vermelden, dat Heyning3, de ingenieur van de sluis te IJmuiden,
eenigen tijd geleden aan Dubois medegedeeld heeft, dat hij in December opdracht
van Waterstaat ontving zich gereed te houden om zich met de uitvoering van het
kanaal door de Geldersche Vallei te belasten. Kort daarop kwam de dwaze brief van
begin Januari van B. & W. van Amsterdam, waaruit Van der Vegte afleidde, dat zij
het kanaal niet wilden en Heyning te IJmuiden bleef. Hij heeft ook aan Dubois gezegd,
dat Waterstaat de kruising boven Vreeswijk zonder stuw nog steeds niet aandurfde.
Dit klopt echter niet met de order die hij ontving, tenzij men aanneemt dat men eerst
het kanaal door de Geldersche Vallei zou willen aanleggen,

1
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Interessant ter vergelijking is de karakteristiek die Hirschfeld van Verschuur geeft (Econ.
politiek, p. 7 vlg.): .... ‘een man met sterke eigen overtuigingen, die een scherpe critische
geest had en die zich vaak met bijtend sarcasme pantserde.’
‘Achter het pantser van sarcasme, bleek een gevoelig en trouw hart te schuilen.’ Hirschfeld
meent wel dat Verschuur niet gemakkelijk in de omgang was. T.a.v. het contact van Verschuur
met het bedrijfsleven: ‘Toch hechtte V. ook veel waarde aan een oordeel uit dien kring. Mij
is bijvoorbeeld bekend zijn groote waardering voor een man als Dr. E. Heldring, die hij over
menig vraagstuk raadpleegde.’ (p. 12. Vgl. ook p. 31).
Vgl. hier p. 825.
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erop speculeerende dat de Centrale Rijnvaartcommissie later de vergunning tot bouw
van den stuw zou geven (en Nederland die vergunning zou vragen). Dan zou
Waterstaat in het geheel niet met de internationale moeilijkheden rekening houden
die daaruit zouden voortvloeien.
De Burgemeester was de vorige week nog steeds niet bij Reymer geweest, die,
naar verluidt, weer een nieuwe commissie wil instellen, omdat hij met het
plan-Mussert zit. Algemeen wordt beweerd, dat hij financieel in de put is. Zijn
minister-president ontkent zulks echter. Algemeen hoort men ook schamper over dit
ministerie spreken, dat een zoo groote proportie aan nullen rijk is.

16 October 1929.
Gisteren bezoek van den heer Von Balluseck, den nieuwen hoofdredacteur van het
Handelsblad. Van Langenhove, een der Belgische gedelegeerden te Genève, had
hem als zijn meening gezegd, dat, nu de diplomaten tusschen de beide landen niet
opschoten, geprobeerd moest worden overeenkomst door middel der zakenlieden te
verkrijgen. Langenhove had hem daarop introducties aan ettelijke vooraanstaande
personen in België verschaft, o.a. Francqui, Franck, Delmer1, Van Cauwelaert. Van
Balluseck had een goed onthaal gevonden, behalve bij laatstgenoemde, die dreigde
naar den Franschen kant te zullen overloopen, indien de Hollanders nu niet eindelijk
redelijk worden. De anderen lieten voorkomen, dat ze een regeling wel zeer gewenscht
vonden. Delmer vond dat Van Konijnenburg maar weer eens moest komen praten,
maar dan behoorlijk geautoriseerd. Von Balluseck had den indruk dat men in België
het kanaal van Van Konijnenburg wel zou aanvaarden. Beelaerts wil echter niet van
een aanbod weten, doch redelijk zijn wanneer België vraagt. Dit standpunt is juist.
Ik zeide dan ook aan Von Balluseck, dat onze zakenlieden niet het initiatief moesten
nemen, maar de Belgische, vooral nu Von Cauwelaert nog recalcitrant is. Er bestaat
genoeg gelegenheid voor Francqui, Franck en Theunis, om maar eenige menschen
te noemen, om een hun bekenden Nederlander onder den arm te nemen. Klaarblijkelijk
bestaat in België het verlangen te praten, maar het gevaar is dat onder den invloed
van zekere elementen achter dit verlangen het zoet gefluit van den vogelaar gezien
moet worden,
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m.a.w. bieden wij den vinger, zoo wordt de arm gegrepen. De positie is in beide
landen moeilijk, maar vooral in België, waar men veel te ver in zijn eischen is gegaan.
Voor iemand als Van Cauwelaert is het zich neerleggen bij een volkomen redelijke
oplossing als het Eendrachtkanaal na zijn heftige en onbillijke uitlatingen tegenover
Nederland, uitermate bezwaarlijk.

21 October 1929.
Twee dagen te Parijs geweest voor de Internationale Kamer van Koophandel waar
de Europeesche toenadering de hoofdschotel was. Er zal daar een hevige stijd
gestreden worden, omdat de industrieelen der groote landen, voornamelijk Frankrijk,
Duitschland en Italië, au fond vijandig tegenover tariefsverlaging staan en doen
voorkomen alsof het heil voor Europa in cartellisatie te zoeken is.1 Loucheur verdedigt
deze stelling telkens weer te Genève, en in de Internationale Kamer van Koophandel
was het Duchemin die sterk waarschuwde tegen overijlde tariefsverlaging, alsof
daarvan kwestie was. Pirelli zal ook wel tot die partij behooren, maar bemantelt zijn
meening en wil een onderzoek bij de industrieën, deze hooren enz., alles geschikt
om de tariefsverlaging op de lange baan te schuiven. Een organisatiecommissie is
benoemd om de groote lijnen van een Europeesche entente te bespreken. Pirelli
voorzitter, verder 6 of 7 leden, Peyerimhoff, Mendelssohn, Nugrat (Engeland),
Eastman (Amerika), Gérard (België), Riedl (Oostenrijk) en ik.2 Duidelijk is gebleken
dat de angst voor Amerika in de Internationale Kamer van Koophandel in zake een
Europeesche entente ongegrond was. Eastman verklaarde, dat Amerika het tot stand
komen van zoo'n entente zelfs gaarne zou zien, omdat de bloei van Europa voor den
bloei van Amerika noodig is.
Wat zal echter Engeland doen? De Engelschman zweeg in alle talen. Intusschen
hebben de gedelegeerden der kleine landen op instigatie van Riedl afzonderlijk
overleg gepleegd. Zij zijn tegen de industrieele strooming en zullen trachten een
gezamenlijke gedragslijn vast te stellen. Zij vergaderden aan de Zweedsche Kamer
van Koophandel te Parijs, onder presidium van Egnell. Zweden, Zwitserland,
Oostenrijk, Noorwegen, Denemarken en Nederland waren vertegenwoor-
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digd. Men werd het eens. België zal ook uitgenoodigd worden. Daarna bleef ik
gisteren, tusschen 2 treinen, te Brussel, maar vond Gérard niet, zoodat ik hem
schrijven moet. Veel zal bij hem van het inzicht van Theunis afhangen, die tot voor
kort tegenover mij zich anti-Loucheur uitliet, maar, naar mij schijnt, sterk onder den
invloed van Pirelli staat.

27 October 1929.
Eergisteren Raad van Bijstand over de internationale bank.1 Het deed mij genoegen
Trip weer terug te zien, frisch en helder als altijd.
Na afloop sprak Beelaerts met Vissering, Bruins en mij over een idee van La Gro
(den promotor) om Duitschland 150 millioen te leenen en daarvoor de
Wasserumschlagstarife2 (die het vervoer naar den Rijn bevorderen) te herstellen.
Afgecaveerd.
Gisteren schelde de Burgemeester mij op om mij te zeggen, dat hij met Reymer
en Ringers geconfereerd heeft. Er komt geen nieuwe commissie. Ringers neemt de
Rijnverbinding zelf in handen, zal Mussert laten komen, alsook een man van Utrecht,
dat c.q. meebetalen moet, en zal de zaak buiten de tot nu toe erbij betrokken
ingenieurs, die niet meer objectief zijn, houden.3

30 October 1929.
Gisteren liep Van Konijnenburg bij mij op. Hij is tot technisch adviseur van de
Roemeensche regeering benoemd en zal voor haar in Donaukwesties optreden. Hij
gaat eerlang voor 3 weken naar Roemenië en daarna voor langeren tijd. Het doel van
zijn bezoek was mij te zeggen, dat de Belgen hun kanaal ‘direct’ van Luik naar
Antwerpen niet zonder onze medewerking kunnen aanleggen, daar dan ter hoogte
van Lanaye een verlegging van de Maas noodig is, welke wij kunnen beletten. Van
Konijnenburg acht het van het meeste belang,
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Vgl. notulen Raad van Bijstand, 25 oktober 1929, in archief ministerie van buitenlandse
zaken, Den Haag.
De Wasserumschlagstarife waren uitzonderingstarieven voor het vervoer over de Duitse
spoorwegen ten bate van het vervoer van en naar de Duitse Rijnhavens. Terwijl echter per
1 maart 1924 wel de Seehafenausnahmetarife weer ingevoerd waren, had Duitsland dit tot
dusver niet ten aanzien van de Umschlagtarife gedaan. Dit bevoordeelde de Duitse zeehavens,
schaadde de Rijnvaart, d.w.z. zowel Rotterdam en Amsterdam. Vgl. Gedenkboek K.v.K.
R'dam, p. 831, 879, 880.
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dat wij op dit punt niets concedeeren, zonder dat alle hangende kwesties geregeld
worden. Ik zou zeggen, dit spreekt haast van zelf, doch zal er dezer dagen met
Beelaerts over spreken.
Het tweede punt waarmede Van Konijnenburg kwam, was mij minder duidelijk.
Hij heeft nl. gehoord, dat men in de aannemerswereld het ‘Canal direct’ niet aandurft
en de aanbesteding wel uitgesteld zal moeten worden. Dit acht hij het oogenblik om
de Belgen te kennen te geven, dat men wel wil praten. Van Kleffens (Buitenlandsche
Zaken) heeft hem reeds gevraagd of hij niet weer eens naar Brussel wilde gaan, doch
na de opgedane ervaring weigert hij zulks te doen zonder schriftelijke
regeeringsopdracht. Ik kan niet inzien, dat de eerste stap van ons moet komen, zoolang
België prikkelende maatregelen neemt als de ingestelde subsidie op de Rijnvracht
en zoolang men te Antwerpen niet concilianter gestemd is. Ook is mij niet geheel
duidelijk, waarom wij niet het tijdstip zouden afwachten waarop gebleken is, hoe
men in practische kringen tegenover het ‘Canal direct’ staat. Van Konijnenburg is
bang, dat Waterstaat eigenmachtig gaat optreden, maar ik zie Ringers voor te
verstandig aan. Ook hier zal ik eens poolshoogte gaan nemen.

3 November 1929.
Gisteren Beelaerts bezocht. Hij kende de mededeelingen van Van Konijnenburg en
verzekerde mij dat het thans uitgesloten is, dat Waterstaat afzonderlijke politiek
tegenover België voert. Hij heeft met Ruys afgesproken, dat zij samen Reymer, over
wien hij zich gunstig uitlaat, min of meer controleeren zullen. Over Ringers, met
wien hij reeds verschillende conferenties gehad heeft, is hij zeer te spreken. Wij
waren het erover eens, dat voor het geval de Belgen inderdaad moeilijkheden hebben,
om hun ‘grand canal direct’ uitgevoerd te krijgen, er voor ons aanleiding is, een
afwachtende houding aan te nemen. Het is ongewenscht ze met voorstellen te
benaderen, ook omdat ze, door een toeslag op de Rijnvracht naar en van Antwerpen
te geven, een maatregel tot nu toe zonder schadelijke uitwerking voor de
Nederlandsche havens, hebben gepoogd, pressie op ons uit te oefenen. Eenige
meerdere geneigdheid tot redelijkheid zou men uit enkele Vlaamsche persstemmen
afleiden, maar menschen als Van Cauwelaert en Casteleyn1 in Antwerpen zijn nog
zeer heftig. Bee-

1

De voorzitter der Antwerpse Kamer van Koophandel.
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laerts vertelde mij ook, dat Ringers allen mogelijken spoed bij de werken bij
Maastricht zal betrachten. Intusschen is er volgens hem vriendschappelijk contact
tusschen de Regeeringen, dat voor tijd en wijle uit niet veel meer dan vriendelijke
gebaartjes kan bestaan.

12 November 1929.
Gisteren uit Parijs teruggekomen, alwaar ik met Pirelli e.a. vergaderde.1 Salter en
Stoppani kwamen ook ten tooneele. Pirelli was flink en de Commissie besloot omtrent
den wapenstilstand de meeningen der nationale comités te vragen.

19 November 1929.
De statuten2 zijn door de commissie te Baden Baden vastgesteld zonder dat met de
wenschen der neutrale mogendheden rekening is gehouden. De regeling van de
stemgerechtigheid en verkiesbaarheid is voor hen zeer onbevredigend en met name
voor Nederland, dat een grootere financieele beteekenis bezit dan sommige der
reparatiemogendheden. Toch zullen we goed doen er deel aan te nemen, omdat de
bank de plaats van geregelde bijeenkomst der presidenten van circulatiebanken zal
zijn. La Gro (Banque de Paris) kwam bij mij om mij te zeggen, dat indien Nederland
Van Walree wilde candideeren, de Banque de Paris te Parijs zich sterk maakte, dat
hij aanvaard zou worden. Ik antwoordde, dat Vissering wel candidaat zal zijn. De
bepaling dat de neutrale mogendheden hun vertegenwoordigers niet mogen aanwijzen,
doch slechts aanbieden, is kwetsend.

5 December 1929.
Gisteren heeft Ringers ruim 2 uur bij mij zitten praten. Nooit heb ik zoo'n aangenaam
onderhoud over waterstaatsaangelegenheden gevoerd. Het staat voor mij vast, dat
deze man nu reeds een heilzamen invloed op de behandeling van zaken bij het
Departement uitoefent en het land uitnemende diensten zal bewijzen. Hij is zeer
bekwaam, neemt alle mogelijke factoren in aanmerking, die een ingenieur gewoonlijk
minacht - financiën en buitenlandsche politiek o.a. -

1
2

Een vervolg op de vergadering, genoemd op 21 oktober 1929. Heldring brengt hierover
verslag uit in zijn brief aan Du Mosch, 12 november 1929. Vgl. hier als bijlage.
Van de Bank for International Settlements.
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vindingrijk in oplossingen, volkomen oprecht, naar ik geloof, en zeer prettig in den
omgang. Hij is van de Zuiderzee nog niet vrij en brengt, zoolang hij nog niet officieel
directeur-generaal is, slechts twee dagen in de week aan het Departement door, doch
heeft nu reeds de leiding van de voornaamste aangelegenheden.
Wij bespraken:
1. De Amsterdam-Rijnverbinding. Hiermede wordt de grootste spoed betracht.
Hij denkt, dat de beslissing vóór 1 Maart kan vallen; geen nieuwe commissies
worden geraadpleegd. Vreeswijk is geheel van de baan. Het gaat tusschen Wijk
en de Geldersche Vallei. Ten aanzien van het eerste wordt onderzocht of het
plan-Mussert uitvoerbaar is. Zeer belangrijk is het te weten of het met
waterstandsbezwaren vereenigbaar is. Het komt nl. één meter dieper dan het
door Wentholt ontworpen kanaal in grof zand te liggen, hetwelk wellicht zooveel
water van den omringenden boezem doorlaat, dat een groot gemaal noodig is
en Amstelland het niet snel genoeg opnemen kan. Het bureau voor de
drinkwatervoorzieningen verricht de noodige boringen en is daarmede over
eenige weken gereed. Een vraag die Ringers mij stelde, was of men in verband
met de omstandigheid, dat de route via Wijk een kanaalpand medebrengt dat
zoowel voor de Rijnvaart als voor de vaart op Rotterdam en het Zuiden des
lands zal dienen, niet moet vreezen, dat het over 30 of 40 jaar weer te gering
van afmetingen zou zijn. De route Geldersche Vallei heeft vóór, dat die beide
vaarten geheel gescheiden blijven, maar tégen dat men het Merwedekanaal toch
ook op groote afmetingen zal moeten brengen, indien het voor de groote Rijnaken
noodig blijkt (zooals thans het geval is) leeg van Amsterdam naar Rotterdam
te vertrekken om vandaar Rijnopwaarts vervracht te worden. Ik heb antwoord
beloofd, dat reeds in de van de Kamer uitgegane stukken te vinden moet zijn.
Tegen de Geldersche Vallei dreigt een nieuw gevaar te ontstaan, t.w. de
wateropstuwing in de IJ- en Eemmeren bij sterke W. en O. winden, ten gevolge
waarvan de Oranjesluizen wellicht gehandhaafd moeten worden en mogelijk
ook een sluis tusschen IJ- en Eemmeer noodig zal blijken. Men is nu bezig met
de noodige berekeningen, die tegen 15 Febr. gereed moeten zijn. In verband
met deze open vraag hangt het geheele IJmeer en dientengevolge de figuratie
van de Zuiderzeedrooglegging in het Zuiden in de lucht. Ik beloofde Ringers
hem te zullen adviseeren over de volgorde van urgentie van de uitvoering van
die verschillende onder-
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deelen van een kanaal over Wijk, waarheen het, naar mijn indruk, gaat.
2. Doorvaart bij Maastricht. Het is mogelijk gebleken, door overleg en uitschakeling
van departementale tegenstanden (inspecteur Van Loon versus Koenig, directeur
te Maastricht) den bouw van de sluis van het Bosscheveld tegen 15 Februari in
plaats van tegen Aug. aan te besteden. Dit zal zoo spoedig mogelijk aan de pers
meegedeeld worden, in de hoop dat het eenigen invloed op de beslissing in
België in zake de aanbesteding van het graafwerk voor het stuk Lanaye-Briegden
van het Grand Canal zal hebben. Deze aanbesteding noemt Ringers zwaar
gecamoufleerd - de voorwaarden zijn uiterst oppervlakkig gesteld, en de
Belgische inschrijvers worden met vrij gebruik van materieel begunstigd. Ringers
schat de werkelijke kosten voor dezen op 400 millioen franc, waarbij 200
millioen voor het materieel komen, voor het graafwerk alleen.
Onteigeningskosten, kunstwerken enz. komen erbij, terwijl drijfzand groote
teleurstellingen kan veroorzaken. Wat de wateraftapping uit de Maas betreft, is
onze Regeering begonnen met inlichtingen aan de Belgische te vragen. Dit is
een zwak zaakje voor ons, tenzij de Belgen ons noodig hebben, voor de
vervanging van den ontworpen kanaalmuur bij Lanaye, die buiten het winterbed
van de Maas blijft, door een glooienden dijk, welke verlegging van de Maas
zou medebrengen, hetgeen slechts met onze medewerking kan geschieden. Van
Konijnenburg verwacht, dat de Belgen hieromtrent bij ons zullen moeten
aankloppen.
3. Schelde-Rijn. Ringers bevestigde mij hetgeen Beelaerts mij gezegd heeft, dat
het overleg tusschen Buitenlandsche Zaken en Waterstaat nu niets te wenschen
overlaat. Mijnerzijds lichtte ik hem over de besprekingen te Brussel van Van
Konijnenburg in en gaf hem als mijn meening te kennen, dat een door hem
uitgewerkt plan niet bestaat, wel schetsmatige aanwijzingen, die het meest juist
benaderd zijn in het memorandum van de Nationale Unie, maar het goede dat
Van Konijnenburg op weg was te bereiken, heeft Buitenlandsche Zaken
bedorven, door hem tegenover Waterstaat te laten schieten en hem bij de
officieele bespreking met de Belgische gedelegeerden geheel te ignoreeren,
terwijl dezen verwachtten de lijn te kunnen voortzetten welke zij te Brussel met
hem begonnen waren te trekken. Van der Vegte heeft geweigerd Van
Konijnenburg tot eenige bespreking
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toe te laten, en Schönfeld en Rosenwald, zijn vertegenwoordigers bij die
bespreking, wisten zelfs niets van de pourparlers tusschen Van Konijnenburg
en de Belgen af, noch ook van eenig plan- ‘Van Konijnenburg’, dat trouwens
in technischen zin niet bestaat. Het resultaat was ernstig wantrouwen bij de
Belgen aangaande de bedoelingen van Buitenlandsche Zaken, dat nog heerscht.
Beelaerts wil nu de draad weer opvatten. Hij heeft Van Konijnenburg weer
voorgesteld, die mij onlangs zeide alleen een officieele missie te willen
aanvaarden, weinig gesticht door het desavoueeren waarvan hij het slachtoffer
is. Ringers is niet voor de zending Van Konijnenburg, dien hij voor een te groot
optimist aanziet, denkende iets bereikt te hebben als de wederpartij vage
uitlatingen doet. Hij is geschikt om de Belgen aangenaam te stemmen, maar
een gevaarlijk onderhandelaar. Ik geloof dat dit oordeel juist is. Daarna heeft
Beelaerts verlangd dat Ringers zelf zou gaan. Hij heeft er heel weinig lust in,
gegeven de onmogelijkheid verder te gaan dan het ‘wederopenen’ van het
Kreekrak en het feit, dat de Belgische pers het verworpen heeft. Er komt nog
bij, dat hij het kanaal niet te Dintelsas, doch ten W. daarvan wil laten uitmonden,
hetgeen waterstaatkundig beter te verdedigen is. Ik heb altijd monding te
Dintelsas betreurd, maar nu zij eenmaal tegenover België genoemd is, zal het
olie op het vuur zijn indien wij een Westelijk eindpunt voorstellen, terwijl zij
naar den Moerdijk willen. Ik heb Ringers sterk aangeraden zich niet aan de
missie te onttrekken, omdat hij toch de verantwoordelijke man is, waarmede
zij te eeniger tijd in aanraking komen. Het is echter geen benijdenswaardige
taak. Hij schat de kosten van het kanaal op 60/70 millioen, waarvan de Regeering
de helft voor rekening van Nederland zou willen laten komen. De verkorting
van den vaarweg zou voor Antwerpen plm. 35 km bedragen. De Belgen zouden
wel dwaas zijn, indien zij dit compromis niet willen, maar het ziet er niet naar
uit, dat ze eenige neiging tot toenadering aan den dag zullen leggen.

7 December 1929.
Gisteren bespreking aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij met Anton Jurgens
over moeilijkheden die de West-Afrika Lijn met zijn concern heeft.1 Op het oogenblik
zijn de onderhandelingen welke

1

De margarine-belangen trachtten de in- en uitvoerhandel van West-Afrika te monopoliseren;
eind 1929 leidde dit tot een conflict met het rederijbedrijf. Vgl. Jaarverslag K.v.K. A'dam
(1928), p. 245.
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de Conference (waartoe de West-Afrika Lijn behoort) opende, officieel afgebroken.
Na interventie van Van Aalst, die bankrelaties met de Jurgensgroep onderhoudt,
heeft Jurgens, die zich tot nu toe min of meer op den achtergrond hield, zich geneigd
getoond weer met de Hollandsche leden van de Conference aan te binden. De breuk
is in de eerste plaats door de insolente houding van Sir Robert Waley Cohen, die de
stoomvaartmaatschappijen geheel van zijn onderneming (United Africa Co), waarin
Jurgens 50% heeft, afhankelijk wilde maken, veroorzaakt; ten deele schijnt echter
ook het Engelsche lid der Conference, Elder, Dempster & Co., schuld te hebben.
Jurgens, dien ik nauwelijks kende, scheen wel ernstig te wenschen tot een accoord
te komen. Hij heeft echter den naam van onscrupuleus en rücksichtslos te zijn, is
echter in zijn optreden aangenaam. Dat het de Royal Mail misgaat (waartoe Elder,
Dempster & Co behooren) staat bij hem evenzeer vast als bij mij. Hij vreest slechts,
dat zij in handen van Sir John Ellerman komen, met wien zij niet willen samenwerken,
ik geloof terecht.

12 December 1929.
Gisteren De Geer opgezocht en, wijzende op een komenden omslag in het
economische leven, aangedrongen op zuinigheid en weerstand tegen alle
belastingverhooging.1 Zijn collega Verschuur ontwikkelt een sociaal program, dat
zeer in den smaak der uiterst linkschen valt, maar veel geld kost. De Geer zegt niet
voornemens te zijn te verhoogen - kan anderzijds de gewone belastingen niet meer
verlagen (de laatste verlaging betrof trouwens heffingen ten bate van het
leeningsfonds). Hij schijnt er wel over te denken den vleeschaccijns af te schaffen
en de tabaksbelasting evenredig te verhoogen, een verschuiving van 12 millioen. De
agrariërs willen echter handhaving van het invoerrecht op vleesch, zoodat de maatregel
op protectie der veeboeren zou uitkomen. Over die moeilijkheid schijnt hij nog niet
heen te zijn.
Daarna Beelaerts gesproken over de Internationale Bank.2 Hij zal een vergadering
van den Raad van Bijstand bijeenroepen gedurende de dagen dat de Haagsche
conferentie3 bijeen is. Veel zullen we

1
2
3

Men bedenke dat op 24 oktober 1929 de débacle op de New Yorkse beurs had plaatsgevonden,
die de economische wereldcrisis inleidde.
De Bank for International Settlements.
Vgl. hier p. 835.
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niet bereiken. Het statuut zal wel door de mogendheden zonder wijziging geaccepteerd
worden, en over de plaats der bank spraken we niet meer. Mogelijk krijgen we eenige
zekerheid, dat men ons niet op den voet van een Balkan-natie zal behandelen en ons
een permanenten zetel in het bestuur geeft. Wij zijn toch na Engeland, Amerika en
Frankrijk de eerste crediteurstaat der wereld. Ook bij de Nederlandsche Bank
bespraken we haar deelneming aan de Internationale Bank. De directie wil, natuurlijk,
meedoen en Vissering in het bestuur hebben. (Hierbij herinner ik mij, dat La Gro
van de Banque de Paris mij onlangs namens zijn hoofddirectie kwam zeggen, dat
indien Nederland Van Walree voorstelde, zij zich sterk maakte, hem in de
Internationale Bank te doen verkiezen. Zeker denken de Franschen, dat zij in hem
een gewillig instrument zouden hebben, hetgeen hun allicht zou tegenvallen.)
Met Beelaerts besprak ik ook de missie van Ringers naar België, dien wij beiden
den aangewezen persoon achten. Nieuws had hij niet in de zaak.
Voorts over den gezantschapspost te Carácas gesproken, waar Brill weg moest
wegens de gedragingen van zijn vrouw, die zich o.m. niet van politieke kuiperijen
weet vrij te houden. Plaatsvervanger is Schuller tot Peursum, een raar mannetje, naar
mijn meening geheel ongeschikt voor elken post. Hij vroeg mij naar een geschikten
man om te zien, daar hij in de beide corps - diplomatiek en consulair - geen materiaal
heeft. In het laatste nog wel, doch niet speciaal voor Zuid-Amerika geschikt (o.a.
Teppema uit Sydney, die mij onlangs bezocht, dien hij echter het liefst voor Singapore
reserveert). Ik noemde hem eerst weer Majoor Roozendaal, die echter geen fortuin
bezit, wat wel noodig is, aangezien het honorarium en de toelage niet voldoende zijn
(te zamen ƒ 27.000). Beelaerts wil hem ook om andere redenen niet. Schriftelijk zal
ik nu zijn aandacht op Dijckmeester en Co den Tex vestigen1, beiden allicht beter
dan de gemiddelde diplomaat. Dijckmeester is zeker geknipt voor het vak en spreekt
bovendien uitmuntend Spaansch.

27 December 1929.
Maandag jl. kwam Patijn met hetzelfde plan waarover Beelaerts onlangs Bruins,
Vissering en mij raadpleegde, en dat ik toen verwierp: een crediet van 150 millioen
Mark aan Duitschand tegenover

1

Jhr. mr. C.J.A. den Tex.
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de wederinvoering der Binnenwasserumschlagtarife (die vóór den oorlog bestonden
en het vervoer per spoor naar en van de Rijnhavens bevorderden, een groot belang
voor het verkeer over onze havens1.) La Gro, de promotor, die goede entrées in hooge
ambtelijke kringen in Duitschland schijnt te bezitten, houdt echter niet op. Nu kan
volgens hem ook de afschaffing der voor onze havens ongunstige
uitzonderingstarieven naar de Duitsche havens als inzet gebruikt worden. Patijn is
er warm op geloopen en heeft een plannetje op touw gezet, waardoor de Staat niet
het geld zou opbrengen, doch de belanghebbenden, t.w. de gemeenten Amsterdam
en Rotterdam, de Spoorwegen en de Steenkolenhandelsvereeniging. Het blijkt nu
echter, dat de geneigdheid niet van Duitschland komt, doch dat wij een dergelijk
voorstel zouden moeten maken, waarvan La Gro, gegeven de hevige credietnood
van den Duitschen Staat en de spoorwegen, een gunstige ontvangst voorspelt. Als
onderpand zouden Vorzugsaktien der Rijksspoorwegen of Deutsche Schatzscheine
moeten dienen. Fortuyn2, de Burgemeester van Rotterdam, Van Beuningen en Kalff,
zoo ook Beelaerts, zouden er enthousiast voor zijn en ook Vissering zou bekeerd
zijn. Ik deel dat enthousiasme niet, op de gronden in een schrijven aan Patijn3
ontwikkeld, en bevond met Kalff telefoneerende dat hij eveneens aarzelend tegenover
het denkbeeld stond. Ik zou het doen van een dergelijken stap een groote fout achten.4

31 December 1929.
Patijn tracht met zijn plan door te gaan, maar betrekt mij er niet langer in. Kalff en
Van Hasselt5, door mij geraadpleegd, zijn er even afkeurend over als ik. Van Hasselt
vermoedt, dat er een kluifje voor Patijn, die voor geldzuchtig doorgaat, aanzit. Het
zal wel mislukken. Ik ga over eenige dagen met vacantie.

1
2
3

4

5

Vgl. hier de notitie onder 27 oktober 1929.
Mr. P. Drooglever Fortuyn.
Vgl. brief van Heldring aan mr. R.J.H. Patijn, 27 december 1929, in Collectie-Heldring.
Heldring acht het niet juist gebruik te maken van de Duitse geldnood om Duitsland een
concessie af te persen, waarvan wij tot nu toe gezegd hebben dat zij op binnenlands-Duits
terrein ligt. De Seehafenausnahmetarife zijn zozeer de grondslag geworden waarop de Duitse
nijverheid werkt, dat ten aanzien hiervan niets belangrijks te bereiken zal zijn.
Vgl. Verseput, K.v.K. R'dam, p. 68 vlg. Hoewel de kwestie geruime tijd aan de orde zal
blijven, naar uit het hiervolgende blijkt, komt er ten slotte niets van. Knap meent dat dit
wellicht mede te wijten is aan de niet zeer agressieve houding van de Nederlandse Bank.
Vgl. Knap, Koopvaart, p. 150.
J. van Hasselt, de K.N.S.M.-directeur.
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[1930]
2 Januari 1930.
S.P. van Eeghen gejubileerd, 50 jaar in zijn firma. Er is veel drukte van gemaakt, en
de Leeuw in Commandeursgraad is losgekomen. Men zou denken dat het een man
van beteekenis was. Hij is altijd gaar geweest, veel meer kan men niet zeggen. Ik
heb ook mijn woordje moeten doen, maar heb het zoo kalm mogelijk gehouden.

16 Januari 1930.
Twaalf dagen vacantie, waarvan 5 te Londen en 7 te Parijs doorgebracht. Te Londen
slaat de Italiaansche tentoonstelling van kunst de Hollandsche van verleden jaar, wat
aantal en geldswaarde betreft, maar het is te veel. De abstracte religieuze kunst leent
zich er niet toe om aan wanden bij honderden tegelijk opeengestapeld te worden.
Bovendien zijn er vele slechte hangingen bij. Het mooist is de zaal der Canaletto's.
Die schilder komt prachtig uit, vooral met zijn gezichten op de Theems. Alle groote
schilders en ook vele mindere zijn trouwens prachtig vertegenwoordigd, en eenig
voortreffelijk beeldhouwwerk (o.a. de Davids van Donatello en Verocchio) is
aanwezig.
Bij de Van Swinderens en de Miesegaesen1 gegeten, de eersten maken het heel
wel, hij weer zoo goed als de oude, alleen hinkt hij wat - de laatsten in de pottebank,
of er net uit, wegens een verzwering aan de voet bij August, die er twee maanden
mee gelegen heeft.
Te Parijs familie en musea gezien, o.a. Chantilly, tezamen met Boislisle2, die daar
kind aan huis is. Op mijn gemak heb ik de ‘Très riches heures du Duc de Berry’ van
de Gebroeders Limburg kunnen doorbladeren. Welk een kunstwerk, zeer vóór zijn
tijd (vóór 1416 gemaakt)! Ook de portefeuille van Hollandsche teeken- en etskunst
doorgezien. Een goede 100 gulden prent en een Six aan het venster, enkele
Rembrandt-teekeningen, overigens niet heel veel bijzonders.
Ook even bij de Internationale Kamer van Koophandel opgeloopen

1

2

De heer en mevrouw August Miesegaes. Miesegaes (1863-1938), vroeger chef van Fraser
Eaton & Co. te Soerabaja en vervolgens van Maclaine & Co. te Londen, kende Heldring
sinds zijn bezoek aan Indië in 1898.
Jean de Boislisle, vriend van Heldring.
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en Vasseur en Riedberg1 mee te déjeuneeren genomen. Het plan was deze week 4
dagen over de trève douanière en andere handelspolitieke problemen2 te vergaderen,
maar terwijl ik te Parijs was, ontving ik bericht, dat die vergaderingen een maand
uitgesteld moesten worden, waarschijnlijk in verband met Pirelli's bezigheid in de
conferentie in Den Haag. Ik ben in Februari te zeer bezet om aanwezig te kunnen
zijn. Het loopt in de Kamer geheel met de trève en tariefsverlaging mis. De nationale
comités zijn nog vijandiger dan vele der regeeringen, en het Engelsche comité staat
lijnrecht tegenover zijn regeering - gedeeltelijk uit overwegingen van binnenlandse
politiek (anti-labour), gedeeltelijk omdat men de handen vrij wil houden om zelf tot
bescherming over te gaan. Ik heb aan Vasseur gezegd, dat ik onder die
omstandigheden weinig lust heb een presidium van één der comité's (waarschijnlijk
handelspolitiek) te aanvaarden en niet beschikbaar ben om de Kamer in het Comité
Consultatif te Genève te vertegenwoordigen, functies die Theunis en Pirelli mij
toegedacht hebben. De Internationale Kamer van Koophandel verliest door haar
houding, die lijnrecht indruischt tegen die van 1927, haar prestige grootendeels.

22 Januari 1930.
Gisteren bezoek van de heeren Veder en Van Beuningen over het crediet aan
Duitschland tegenover het herstel der Binnenwasserumschlagtarife en een
bevredigende overeenkomst inzake de uitzonderingstarieven. Van Beuningen had
van Patijn niet begrepen, dat wij Duitschland het crediet zouden aanbieden, hetgeen
hij taktisch onjuist vond. Evenzoo vond hij de tusschenkomst van den heer La Gro,
dien hij altijd ietwat ‘louche’ en door Van Aalst voor minder edel werk gebruikt had
hooren beschrijven, niet gelukkig. De heeren waren onder den indruk, dat ik het
herstel der Umschlagtarife verre bij een regeling der uitzonderingstarieven ten achter
stelde. Dit is zeker niet het geval, de eerste zijn van het meeste gewicht voor het
stukgoedverkeer over onze havens en eveneens voor de Duitsche Rijnhavens. Zij
bestonden vóór den oorlog, en worden zij hersteld, dan beteekenen zij een oriënteering
van het vervoer naar de Rijnhavens, dat Berlijn later moeilijk ongedaan kan maken.
Ik ben even-
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Dr. G. Riedberg.
Vgl. hieromtrent brief Heldring aan Du Mosch, 12 november 1929, in bijlage.
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wel steeds van meening geweest, dat het herstel van deze tarieven nog meer een
interne Duitsche zaak is, welke wij niet als buitenlanders naar voren kunnen brengen.1
Dit is ook wel met de uitzonderingstarieven het geval, maar deze zijn zelfs volgens
de erkenning van Dr. Dorpmüller tegen de Nederlandsche havens gericht, en niemand
neemt aanstoot aan ons protest daartegen, al trekt men er zich in Duitschland geen
zier van aan. Kalff is ook van meening, dat een overeenkomst inzake deze tarieven,
die door de sporen, Nederlandsche en Duitsche, gesloten zou moeten worden, weinig
waarde zou bezitten, daar zij al te gemakkelijk ontdoken kan worden. Om op de
Umschlagtarife terug te komen, wij kunnen het herstel daarvan alleen dan eischen
wanneer Duitschland zelf nu crediet komt vragen. Dan moeten wij echter tevens
nagaan, welke andere Nederlandsche belangen voorziening vereischen.

26 Januari 1930.
Op 23 dezer zocht ik Beelaerts op en vroeg hem naar de vertegenwoordiging der
Regeering ter conferentie over den wapenstilstand op tariefgebied. Het wordt Colijn,
geflankeerd door Trip - deze voor Indië. Het is een goed stel. Beelaerts zeide, dat
het eerst het plan geweest was Colijn door nog meerdere gedelegeerden, waaronder
ik, te omringen, maar op het voorbeeld van de groote mogendheden, die één minister
en overigens ambtenaren zenden, had men daarvan afgezien. Alle betrokken
departementen worden nu door ambtenaren vertegenwoordigd. Nederbragt, Meyers2,
Mansholt enz. Heringa gaat niet, maar een mij onbekende ondergeschikte.
Naar de besprekingen met België gevraagd3, gaf Beelaerts te verstaan, dat Ringers
contact had en hij (Beelaerts) niet zonder hoop was, dat men het tenslotte over het
plan-Van Konijnenburg eens zou worden - maar het mag dan niet meer zoo genoemd
worden. ‘Men kan echter met de Belgen nooit weten,’ voegde hij er aan toe.
Aan de vervanging van Brill4, wiens vrouw zich in Venezuela meer en meer
onmogelijk gemaakt heeft (politieke intriges tegen den Pre-
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Vgl. hier p. 823, 764.
Meyers hoofd Afd. Invoerrechten en Accijnsen, dep. van financiën.
Op 27 december 1929 hadden te Londen inleidende besprekingen tussen Colijn en Van
Cauwelaert plaatsgevonden. Vgl. Puchinger, Colijn, p. 161, 162.
Vgl. hier p. 830.
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sident), bleek nog niet veel gedaan te zijn. Het is moeilijk Brill ergens anders heen
te sturen (hijzelf is er zeer op zijn plaats), en hij heeft zijn ontslag niet genomen.
Naar de twee personen die ik hem noemde, Dijckmeester en den jongen Co den Tex,
informeerde Beelaerts nog, zoo zei hij. Ik drong er zeer op aan, dat wij ook een vasten
diplomatieken post in Columbië openen. Het land wordt langzamerhand ook voor
ons belangrijk. Op het oogenblik maakt de adjunct van Brill, Schuller tot Peursum,
een volmaakt onbruikbaar manneke, er een reis heen.
Tenslotte waarschuwde ik hem nog eens tegen het plan-Patijn (leening tegen
Umschlagtarife)1, ofschoon ik geloof dat er niets van komt, ook omdat Duitschland
zich verplicht heeft voorloopig geen nieuwe leeningen aan te gaan. Beelaerts was
zeer tevreden met den uitslag der Haagsche conferentie. Iedereen was tevreden
weggegaan, zelfs de Duitschers en de Hongaren, zoo zeide hij. Loucheur heeft er
wel blijk van gegeven een knappe en werkzame man te zijn. Ik mag hem anders niet,
een echte politicus.

6 Februari 1930.
Bruins vroeg mij eergisteren na afloop der vergadering van commissarissen der
Nederlandsche Bank, wat zijn vooruitzichten bij de opvolging van Vissering waren,
en motiveerde deze vraag met de kans die er bestaat, dat hij General Manager van
de Bank for International Settlements wordt. Die kans schijnt niet groot te zijn, daar
Frankrijk Quesnay wil hebben en Engeland, dat Bruins (volgens dezen) liever heeft,
met het oog op zijn zwakke financieele positie, niet daartegen in durft te gaan. Maar
ook indien men Bruins de betrekking aanbiedt, weifelt hij, omdat zij groote bezwaren
meebrengt. Het hoofd van de bank is McGarrah, een niet zeer bekwame, met alle
andere talen behalve zijn eigen onbekende, Amerikaan, die een tweeden Amerikaan
als vice-president medebrengt en met wien de manager zal moeten kunnen
omspringen. Tusschen hem en Quesnay, een zeer bewegelijken en bekwamen
Franschman, zal het ook niet altijd vlotten, maar bovendien zorgen de groote
circulatiebanken voor afdeelingschefs, die hen achter den rug van den manager op
de hoogte houden en de belangen van het eigen land in de eerste plaats zullen
bevorderen. Dit maakt de positie van den General Manager niet
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zeer begeerlijk, en voor Bruins komt er bij, dat hij van zijn kinderen, die in Den Haag
opgevoed worden, gescheiden blijft. Toch weet ik niet, of hij de betrekking niet zou
aanvaarden als hij deze kon krijgen, wat niet waarschijnlijk is, want Frankrijk is
tegenwoordig de groote macht in Europa en zet zijn zin door. Wat zijn vraag betreft,
kon ik hem slechts zeggen, dat Vissering niet de minste neiging toont, zijn baantje
neer te leggen en er onder commissarissen nooit over zijn opvolging gesproken is.
Was Vissering's heengaan aanstaande, dan zou Trip een andere serieuze candidaat
zijn, die ook mij - ik verheelde Bruins zulks niet - sympathiek is. Bruins begreep dat
Trip evenzeer in aanmerking kwam, vestigde er de aandacht op, dat Trip veel
Roomscher uit Indië teruggekomen is dan hij er heen vertrok. Zijn ziekte (typhus)
daar zou dit uitgewerkt hebben en zijn vrouw1, oorspronkelijk protestant, zou met
dezelfde aanleiding tot het Katholicisme bekeerd zijn. Dit laatste komt mij voor een
praatje te zijn, want ik herinner mij, dat ik reeds vóór hun vertrek van die bekeering
gehoord heb, maar hoe dit ook zij, een Roomsche president van de Nederlandsche
Bank is een zeer ernstig bezwaar. Dankzij de coalitie hebben de Roomschen
gaandeweg hun invloed ontzaggelijk uitgebreid, buiten verhouding tot hun numerieke
en intellectueele beteekenis, en hoewel Trip indertijd weinig Roomsch over zich had
- hij was o.a. overtuigd vrijhandelaar - is het te vreezen dat hij, ouder wordende, bij
de bank een Roomschen invloed zou uitoefenen. Overigens zou hij een beter president
dan Bruins zijn, die, hoewel zeer bekwaam, niet minder dan Trip, diens vastheid van
karakter mist.

11 Februari 1930.
De burgemeester noodigde mij uit bij hem te komen. Patijn had hem - als ik het wel
begrepen heb: door tusschenkomst van La Gro - laten polsen over de belangstelling
die Amsterdam zou hebben voor een leening aan Duitschland op voorwaarde, dat
het de Umschlagtarife in de Rijnhavens zou herstellen en de uitzonderingstarieven
naar Bremen en Hamburg zou afschaffen. Wibaut scheen er, volgens hem, wel ooren
naar te hebben. De Umschlagtarife zijn voor ons nog belangrijker dan de
uitzonderingstarieven, omdat zij ons meer stukgoederen brengen zullen. Het is
evenwel onmogelijk den omvang van het belang te schatten. Ik verborg hem niet
mijn
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scepticisme ten aanzien van de uitzonderingstarieven en mijn afkeuring van de hier
gevolgde procedure: het naloopen van Duitschland met crediet in de hoop daardoor
concessies op verkeersgebied los te krijgen: alsof wij met geld alles willen koopen
of afkoopen. Van een Nederlandsch standpunt zijn er trouwens nog meer bezwaren
tegen in te brengen. Wij spraken af, dat hij (de Burgemeester) mij schriftelijk advies
zal vragen.1
Voorts vroeg hij mij of het belang dat Amsterdam bij een nieuwe
Rijnvaartverbinding bezit, onder cijfers is te brengen. De vraag was bij het
Eerste-Kamerlid Van der Lande gerezen, die voor onze groote steden niet warm
voelt. Natuurlijk is dat belang niet te berekenen, noch de mate van verkeersverheffing
welke er uit zal voortvloeien, noch de indirecte bate die het bedrijfsleven van de
totstandkoming van een dergelijke verkeersverbetering ondervindt. Het is de eerste
weifelstem die ik hoor. De Vlugt wist nog niets omtrent den aard van het wetsvoorstel
dat Reymer met betrekking tot het kanaal zal indienen en dat hij in Maart tegemoet
ziet. Ringers heeft mij bij zijn bezoek voor eenige maanden gezegd, dat hij verwachtte
tegen 15 Febr. gegevens te bezitten, noodig om tusschen de twee tracés te beslissen.
Sedert hoorde ik niets, behalve een mededeeling van Binnendijk2, die uit uitlatingen
van Heyning, den ingenieur die de plannen onderzoekt, afgeleid had dat het wel op
de Geldersche Vallei zou uitdraaien.
Verder hadden wij het nog over eenige minder belangrijke zaken en tenslotte ook
over het Gooi-reservaat. De Vlugt zeide mij, dat hij eindelijk van Röell bericht
gekregen had, dat deze den 25sten met de Gooische burgemeesters en hem (de Vlugt)
ten stadhuize hier wil vergaderen. Röell heeft de zaak met Luden, Voorzitter van
Stad en Lande van het Gooi, aangepakt, waarbij zij zich tot het bezit van deze
gemeenschap, de heide, bepaald hebben. De verwerving van de Boomkamp-terreinen
schijnt hem minder te interesseeren. Zij zijn echter onmisbaar, het eenige complex
bosch en veld dat nog aanwezig is. Vermoedelijk veronderstelt hij, dat B.3 er een
zaak mede maken wil, wat niet het geval is. Anderzijds hoorde ik van De Bordes,
burgemeester van Bussum, dat hij (Roëll) zich door Luden heeft laten bepraten om
over een veel te hoog cijfer voor de heide te onderhandelen (ƒ 60.000. - jaarlijksche
pacht gedurende 100 jaar).
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Een dergelijk verzoek om advies en een advies werden niet teruggevonden.
Vermoedelijk L. Binnendijk, verbonden aan de Nieuwe Rijnvaart Mij.
P. van Leeuwen Boomkamp.
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15 Februari 1930.
Dezer dagen ontmoette ik Ringers in den trein. Het gaat nu naar Amsterdam-Rijn
via Wijk bij Duurstede, met gebruikmaking van het plan-Mussert, dat het plan evenwel
niet goedkooper, maar twee millioen duurder maakt. De Geldersche Vallei, die an
und für sich Ringers' voorkeur heeft, is op den achtergrond geraakt, daar men ertoe
neigt, onder drang van Friesland eerst den Noord-Oostpolder in te dijken en de
Zuiderlijke Zuiderzee tot later te verschuiven.
Met de Belgische technici heeft hij besprekingen over het plan-Van Konijnenburg
gehad. Tot mijn schrik bemerkte ik, dat hij de verbinding van de Antwerpensche
dokken met het kanaalgedeelte op Nederlandsch gebied door een sluis wil toegeven.
Hij meent, dat wij dat redelijkerwijs niet weigeren kunnen en spreekt van het forum
der naties. In den grond ben ik het niet met hem oneens, maar indien wij bij den
aanvang der besprekingen op dit punt kamp geven, is het hek van den dam. Ik zal
mij er dus voorloopig tegen verzetten, nadat ik er Van Beuningen ook over gesproken
heb. Deze stelt zich trouwens op het standpunt: wat Nederland in den vorm van het
kanaal door Zuid-Beveland geeft, is voldoende. Het kan den bestaanden weg
verbeteren, maar het is een fout over den aanleg van een nieuwen weg te
onderhandelen. Doet men dat, dan moet men royaal zijn en het beste geven, in dit
geval het Moerdijkkanaal. Van Beuningen ziet geen belang in eenige overeenkomst
met België; alles wat het van ons bedingt, zal naar zijn meening steeds op rekening
zijn. Deze politieke opvatting deel ik geenszins: al zullen de Belgische nationalisten
nooit tevreden zijn zoolang Limburg, dat aanhangsel aan ons gebied, in ons bezit is,
wij moeten geen grond tot ontstemming geven door niet krachtig tot een billijke
regeling van hangende kwesties mede te werken. Die open te laten, stelt ons aan
complicaties bloot. Inzake de aftapping van de Maas, is Buitenlandsche Zaken volgens
Ringers tot de ontdekking gekomen, dat wij krachtens een tractaat van 1863 den
sleutel in handen hebben en de Belgen niet mogen aftappen. Hij wist mij ook te
vertellen, dat hun Grand Canal achter Maastricht om niet à niveau kan komen, doch
wegens de hoeveelheid drijfzand, daar aangetroffen, in panden verdeeld moet worden.
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20 Februari 1930.1
De conjunctuur is slecht, maar het slechtst van alles is zij in de scheepvaart, voor
oorzaken zie mijn jaarrede in de Kamer van Koophandel.2 Deze toestand laat niet na
op den gang van zaken van de Vereenigde3 invloed uit te oefenen, die verleden jaar
ongeveer quitte gespeeld heeft, maar naar schatting dit jaar 3 millioen zal verliezen.
Dit geeft Bronsing, den nieuwen, ietwat theoretischen directeur der ‘Nederland’,
aanleiding centralisatie van de Vereenigde in Den Haag voor te stellen, opheffing
der afzonderlijke directies. Ik was er aanvankelijk tegen, bureaucratisme en verlies
voor Amsterdam vreezende, maar begin nu toch tot de meening over te hellen, dat
het plan aanvaard moet worden, daar wij anders het beheer der Holland-Amerika
Lijn van de Britsch-Indië lijn, hetwelk schrikbarend slecht is en aan de Vereenigde
een jaarlijksch verlies van ongeveer 9 ton gekost heeft, niet kwijt raken. Ook kan,
indien alles onder één directie gekomen is, gemakkelijker tot opheffing van een al
te kostbare en weinig belovende lijn besloten worden, zonder dat een lijndirectie
geblameerd wordt, zooals thans het geval is. Om die reden is Bernard Ruys, met
wien ik de zaak besprak en die zelf de Holland-Australiëlijn beheert - met minder
perspectief nog dan de Britsch-Indische, waarin, naar mijn meening, bij goede leiding
wel wat zit - voor de centralisatie. Hij gelooft dat beide lijnen opgegeven moeten
worden.4 Afrika en Oost-Azië kunnen gehandhaafd worden. Ik zeide hem, dat ik van
die centralisatie voorzie, dat men de lading naar Rotterdam zal laten vloeien.
Daartegen moeten waarborgen geschapen worden. Hij erkende de juistheid van het
standpunt, al kwam hij ook voor Rotterdam op. Rotterdam krijgt intusschen zijn deel
in de
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Heldring houdt op deze dag een tafelrede over de economische toestand van Nederland in
de Industrieele Club te Amsterdam. Vgl. bijlage.
Het handelsverkeer nam af en daarmee het vervoer van goederen; het resultaat van jarenlange
overmatige aanbouw werd nog verergerd door de goede graanoogsten in Europa, die de
gewone najaarsvraag naar ruimte in de kiem smoorde. Vgl. Heldring, Nieuwjaarsrede K.v.K.
1930.
De Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij.
In november 1930 werd de zelfstandige dienst op de westkust van Brits-Indië stopgezet en
Bombay en Karachi uitgaand van Europa bediend met de schepen van de Holland-Australië
Lijn. In de vaart op de oostkust kwam het tot een gemeenschappelijke dienst met de Hansa.
Vgl. voor de details: Holland-Britsch-Indië Lijn, p. 11.
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Afrika-lijn - alle inkomende lading en een klein deel der uitgaande lading.
De vooruitzichten bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij zijn
ongunstig. Geen salpeter van Chili - crisis in de koffie, die de koopkracht van
West-Indië verlamt - achteruitgang in het passsagiersvervoer tengevolge van de
concurrentie der Duitschers, waartegen wij echter onze maatregelen nemen door den
aanbouw van de ‘Colombia’ en den aankoop van de ‘Juliana’ en de ‘Koningin der
Nederlanden’ van de ‘Nederland’. Dit zal echter eerst zijn volle effect in 1931
uitoefenen. Ook zullen wij onze Pacificvloot moeten rationaliseeren, in den geest
van onze nieuwe schepen, ‘Baarn’ c.s., die meer passagiers vervoeren en zelfs met
lage vrachten nog rendeeren.1

Berlijn 7 Maart 1930.
Maandag, 3 dezer, den Burgemeester gesproken en hem de mededeeling van Ringers
over de Amsterdam-Rijn verbinding overgebracht. De Burgemeester zeide, dat
wanneer de Minister met een wetsvoorstel betreffende een kanaal via Wijk komt, te
Amsterdam geenerlei oponthoud zal ontstaan, want dienaangaande is alles reeds met
de Regeering overeengekomen.
Dien namiddag bespreking van de Vereeniging voor de Economische Politiek met
Rutgers over diens candidatuur naar het Secretariaat der Liberale Partij.
Woensdag 5/3 bezochten Aug. Philips en ik Fock, die ons verzekerde dat het
geenszins zijn bedoeling was Rutgers als secretaris min of meer onder het toezicht
van Boon, den tegenwoordigen secretaris, te laten. Hij zal slechts aan het hoofdbestuur
ondergeschikt zijn en veel moeten reizen en afdeelingen in de provincie op pooten
moeten zetten. Hij kan te Amsterdam blijven wonen, daar raadslid en
afdeelingsvoorzitter blijven, tenzij blijkt dat de drie functies hem beletten zijn
secretariswerk te doen zooals het behoort. In dat geval geeft hij Amsterdam ter wille
van het grootere belang op. Helaas zou dat, zooals de positie thans is, het afbreken
van het goede werk dat hij te Amsterdam verricht heeft, beteekenen. Ik geloof echter,
dat de keus goed is en dat hij in de liberale partij een frisschen geest zal kunnen
brengen, die haar meer aantrekkelijk dan thans voor de breed-denkende kerkelijken
zal maken en niet moet bestaan in het
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coquetteeren met de opinie der arbeiders, het naloopen van Vrijzinnig Democraten
en Sociaal Democratische Arbeiders Partij, anderzijds niet in conservatisme moet
vervallen.
Gisteren kwam Ringers bij mij. De ingenieur Heyning heeft hem nu het resultaat
van zijn onderzoek ingediend - Wijk bij Duurstede 65 millioen - Geldersche Vallei,
incluis de verbetering van het Merwedekanaal, 75 millioen, dus alles duurder dan
Wentholt, Köhler enz. het berekend hebben. Op zichzelf geeft hij aan Geldersche
Vallei de voorkeur - Amsterdam krijgt dan voor 10 millioen meer 2 nieuwe kanalen,
maar gezien de stemming in Amsterdam om de strooming om de Zuidelijke Zuiderzee
vooralsnog niet in te polderen (het plantgereedmaken van de Wieringerpolder valt
ontzaggelijk tegen: 16 millioen tegen 2 à 3 millioen), zal hij - m.i. terecht - het voorstel
via Wijk indienen, maar het eerst nog met De Geer bespreken, die zeker ook niets
van het forceeren der Zuiderzeewerken moet hebben. Het aanleggen van een zeer
duren dam (23 millioen) - eisch van Defensie, om een afzonderlijk IJmeer te maken,
blijft echter urgent, naar het schijnt.
De sluis in het Bosscheveld is gisteren gegund voor plm. 8 ton (1 ton lager dan de
begrooting). Er ontwikkelt zich te elfder ure een strooming in Limburg (Koster van
de Kamer van Koophandel te Heerlen, waarvan een zoon secretaris is van Ruys de
Beerenbrouck) om deze sluis niet te bouwen en een verbinding meer ter hoogte van
Venlo van de Belgische kanalen met de gekanaliseerde Maas tot stand te brengen.
Het zou een allerongelukkigsten indruk in het Luikerland maken indien wij de
verbeteringen bij Maastricht staakten. De doorvaart daar kan in 1931 in orde zijn,
dus lang voordat de Belgen zelven iets van hun Grand Canal terecht gebracht zullen
hebben. Het Julianakanaal kan in 1933 of 1936 klaarkomen.1 Ik sterkte dus Ringers
zeer in zijn voornemen zich nòch door nieuwe (niet nader onderzochte) nòch door
het groote Belgische plan van zijn stuk te laten brengen. Zijn Minister en natuurlijk
ook Ruys weifelen in zulke situaties. Ook komt een Belgische kolonel (Fontaine,
meen ik) in Maastricht een lezing houden over de wenschelijkheid om het Grand
Canal langs Maastricht te leiden, wat weer andere waterstaatswerken zou meebrengen.
Wellicht een afgezant van de Belgische nationalisten.
Over de verbinding Schelde-Rijn heeft Ringers niet verder met
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Delmer (zijn Belgischen collega) gesproken. Men bestudeert in België thans onze
inzichten. Zeker is het dat zij een lateraal kanaal van de Antwerpensche dokken naar
de Schelde bij de Nederlandsch-Belgische grens zullen graven. Dan is het volgens
Ringers voor ons onmogelijk te weigeren ons kanaal daarop te laten aansluiten en
op het standpunt te blijven, dat het bij Bath in de Schelde moet uitmonden. Het zou
volgens Ringers voor de Belgen, die weten dat de kanaalaansluiting bovendien voor
ons goedkooper is (wij behoeven dan geen Schelde tot op laagwaterpeil uit te
baggeren), beteekenen dat wij een redelijke oplossing niet wenschen. Hij blijft erbij
dat het kanaal in het Volkerak moet uitmonden, maar gelooft dat de Belgen hun
aandrang om het naar Willemstad te verleggen, zullen opgeven. In dat kanaal heeft
hij drie sluizen ontworpen, waarvan hij er één bij wijze van concessie kan laten
vervallen. Ik gaf hem te kennen, dat indien het Schelde-régime voor ons bevredigend
geregeld wordt, het allergrootste bezwaar tegen het Karnebeeksche verdrag vervallen
is, maar dat men in den lande zich voornamelijk tegen het Moerdijkkanaal gekeerd
heeft. De oplossing waarheen men nu drijft, zal voor het publiek weinig verschil met
dat kanaal maken, en groote oppositie is nog te wachten, al is zij in werkelijkheid
voor ons minder ongunstig dan die van 1925. Is zij echter redelijk en kunnen wij er
een behoorlijke verhouding met België door bereiken, dan moeten wij haar
aanvaarden. De moeilijkheid is, dat België ons geen concessie van beteekenis kan
aanbieden. De gevolgtrekking is dan ook, dat België het kanaal grootendeels zal
moeten betalen, wij echter de onderhoudskosten op ons gebied, ten einde in ons huis
souverein te blijven. Onze verplichting ook de beide andere kanalen (door
Zuid-Beveland en Walcheren) te onderhouden, moet dan vervallen. Ook zouden wij
naar onze meening algeheele vrijheid ten aanzien van de Oosterschelde moeten
krijgen. Intusschen moeten wij het Hansweertkanaal van zijn hindernissen, in de
eerste plaats de lage brug bij Vlake, bevrijden. De eerste post staat daarvoor op de
begrooting van 1930. Dit is niet het geval t.a.v. de verbetering van het Hellegat, die
Ringers bij suppletoire begrooting wil geregeld zien, nu de onopgehelderde publicatie
van den brief van Van Eysinga heeft doen zien, dat wij daarmede al eerder hadden
moeten beginnen. Of De Geer daarin toestemt, betwijfel ik. Het is een kwestie van
2½ millioen, het aanleggen van een stroomleidingsdam.
Ringers wil in elk geval van De Geer de toezegging krijgen, dat hij voor deze
werken en voor het Amsterdam-Rijnkanaal over het geld
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kan beschikken om in de eerste jaren vlug werk te verrichten. Hij vleit zich de stukken
Utrecht-Wijk en Utrecht-Vreeswijk in 3½ jaar gereed te hebben, wat mij ook in
verband met de langzame procedure bij de noodige onteigening (in België gaat dat
veel vlugger) ongelooflijk schijnt. Tevens wil hij den Beneden Rijn verdiepen, om
de Rijnvaart langs Arnhem te vergemakkelijken. Daarna het pand door de Betuwe
en de verbreeding Amsterdam-Utrecht. Antwerpen mag niet eerder dan Amsterdam
geholpen worden.
Dit gesprek bracht ons ook op de toekomstige ontwikkeling van het Amsterdamsche
Rijnvervoer, waarvan de tegenwoordige beteekenis hem tegengevallen was. (Ik had
hem mijn nota van 1928 (?) aan Beelaerts gezonden.) Het Eerste-Kamerlid Van der
Lande maakt al stemming tegen het kanaal en verlangt een berekening van de
toekomstige rendabiliteit, die niet te geven is. (De Burgemeester heeft er mij ook
reeds over gesproken. Ik heb hem toen aangeraden zich niet op dien weg te begeven,
een dergelijke berekening zuivere fantasie zijnde.1 Naar het schijnt, heeft Donker,
er ook over aangeklampt, er zich toch aan gewaagd.) Ringers vroeg mij of ik meende,
dat hetgeen Amsterdam meer aan vervoer zou krijgen (door het nieuwe kanaal) bij
het gezamenlijke vervoer zou komen of van Rotterdam en Antwerpen zou worden
afgenomen. Ik zeide hem, dat de beteekenis van 3 havens in de eerste plaats van de
verdere ontwikkeling van Duitschland afhangt. Gelooft men daaraan niet, dan moet
men heel weinig voor onze havens doen, maar naar mijn meening moet men in de
eerstvolgende decenniën een geweldigen industriëelen groei van Duitschland, welks
handelsomzetten thans betrekkelijk gering zijn, maar dat voor een enorme uitbreiding
uitgerust is, tegemoetzien. Dus geloof ik aan een vermeerderde beteekenis der drie
havens, ondanks uitzonderingstarieven op de Duitsche spoorwegen, die het
Rijnverkeer nooit zullen kunnen dooden en wier schadelijke invloed reeds gedeeltelijk
door autovervoer naar den Rijn en nieuw watervervoer langs het Rijn-Herne kanaal
naar onze havens gecompenseerd wordt.2
De heer Van der Lande is geen vriend der Nederlandsche havens, die hem in zijn
protectionistisch streven dwarsboomen, en vindt er althans één van overbodig.
Bestonden ze niet beide, dan zou men

1
2

Vgl. hier p. 837.
Door economische malaise en oorlog zou Heldrings voorspelling pas na een vertraging
uitkomen. Vgl. De Vries, Amsterdam, p. 74 en 374 vlg.
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hem allicht gelijk geven. (Wij maken er nu een derde bij, Dordrecht, die wel eens
veel kwaad aan de andere kon doen.1)
Ringers vertelde mij ook, dat de onderzoekingen en het overleg tusschen hem en
Van Kleffens gepleegd, tot het inzicht gevoerd hebben, dat de Belgen voor hun Grand
Canal zonder onze goedkeuring geen Maaswater mogen aftappen. Wij staan daarin
volgens hem heel sterk, sterker dan in de wateraftapping ten behoeve van het
Juliana-kanaal.
Hij bleek een voorstander van de definitieve regeling van het Wielingen-vraagstuk
te zijn - in den zin van ons adres van 1927.2 Surie en zijn medestanders zijn echter
nog tegen, en in het oog van ons publiek zou het alweer een concessie aan België
zijn, ofschoon in werkelijkheid een gevaar minder voor ons.
Bij nader inzien gevoel ik de groote bezwaren van een concentratie van de
Vereenigde3 in Den Haag te levendig om daarin goedschiks mede te gaan. De leiders
zouden van het contact met den handel, hun vrachtagenten en de schepen gespeend
zijn, en het zou een onzakelijk, inefficiënt en bureaucratisch régime worden. Mij
dunkt, de Vereenigde moet een geconcentreerd beheer der Britsch-Indië-Australië
en Oost-Azië-lijnen te Rotterdam invoeren en de Afrikalijnen te Amsterdam houden.
De boekhouding kan naar Den Haag, en gedelegeerden kunnen toezien, zonder voor
een bepaalde lijn op te komen. De meerderheid in de Vereenigde schijnt echter, onder
invloed van Bronsing, voor algeheele concentratie in Den Haag te zijn. De strijd zal
de volgende week gestreden moeten worden.

1

2

3

Van werkelijke afbreuk was geen sprake. Vgl. inhoud der binnengekomen geladen zeeschepen
(× 1000 N.R.T.) in Dordrecht in 1930: 270, 1938: 126; Amsterdam resp. 13.335 en 3.774;
Rotterdam: 49.820 en 19.594. Hetzelfde voor vertrokken geladen zeeschepen; Dordrecht 78
en 84, Amsterdam 10.593 en 3.247, Rotterdam 40.963 en 16.653. Vgl. Jaarcijfers voor
Nederland, C.B.S. (1931), p. 269 en id. (1939), p. 308.
Vgl. Adres aan de minister van waterstaat betreffende de scheepvaartweg
Amsterdam-Bovenrijn, 1 september 1927 (verzonden 4 november 1927), in Jaarverslag
K.v.K. A'dam (1927), bijlage II.
De Vereenigde Nederlandsche Scheepvaart Mij. Vgl. ter zake hier p. 839 en vervolgens p.
846.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

845

9 Maart 1930.
Terug te Amsterdam. De Rembrandt-tentoonstelling te Berlijn interessant. Er was
één mij onbekend schilderij uit 1632, ‘De ontvoering van Europa,’ toebehoorende
aan Klotz te Berlijn, een wonder. De ‘topic of the day’ was het ontslag van Schacht1,
een opluchting dunkt mij. Ik zag hem met vrouw en kinderen aan het station
Friedrichstrasse, maar sprak hem niet. Zijn rol is echter niet uitgespeeld.

27 Maart 1930.
Op Maandag jl. (24) onderhoud ten stadhuize met Burgemeester en Wibaut. Van
Hasselt ook aanwezig. Onderwerp: leening aan Duitschland tegen afkoop der Duitsche
voorkeurstarieven en herstel der Binnenwasserumschlagtarife. Er heeft een
vergadering in Den Haag plaats gehad, onder voorzitterschap van Patijn, waar
tegenwoordig, behalve De Vlugt en Wibaut, de burgemeester van Rotterdan, Veder,
Van Beuningen, de directie der Spoorwegen en Kalff. De Rotterdammers waren
geestdriftig voor het denkbeeld, de spoorwegen gereserveerd, doch de Amsterdamsche
heeren zaten met de moeilijkheid, dat de Voorzitter van hun Kamer van Koophandel2
bezwaren had. De vergadering eindigde dus zonder besluit, en deze bespreking diende
dan ook om de zaak nogmaals te bespreken. Daar Van Hasselt onze
spoorwegspecialiteit is, had ik voorgesteld hem aan de discussie te doen deelnemen.
Ik herinnerde de heeren er aan, waarom ik mijn standpunt, dat het algemeen
Nederlandsche is, ingenomen had en welke redenen ik had er niet van af te wijken.
Komt de vraag tot de Kamer van Koophandel, dan zal zij in de eerste plaats met het
Amsterdamsche belang rekening houden, dat de afschaffing der voorkeurstarieven
en het herstel der Binnenwassertarife medebrengt. De Kamer van Koophandel zal
echter alleen een oordeel over de mérites van een uitgewerkt voorstel kunnen
uitspreken. Van Hasselt stelde zeer duidelijk in het licht hoe onwaarschijnlijk het is,
dat de Duitsche spoorwegen de voorkeurstarieven zullen opgeven. Wibaut begreep
de zaak zeer goed en meende, dat een tweede conferentie in Den Haag noodig was,
waartoe wij (van Hasselt en ik) uitgenoodigd moesten worden. De Burgemeester
praatte zijn wethouder zoo'n beetje na.

1
2

De president van de Rijksbank.
Heldring zelf. Vgl. nog hier p. 823 vlg.
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Naar onze meening wordt deze zaak door La Gro als promotor bij Patijn sterk
gepousseerd en begrijpt Patijn niets van de spoorwegpositie, en zoo hij deze begrijpt,
handelt hij om onverklaarbare redenen zoo. Kalff heeft aan Van Hasselt gezegd, dat
hij zich geheel terugtrok, omdat hij geen spoorwegman meer is en de directie der
spoorwegen niet wil influenceeren, anderzijds niet den indruk wil verwekken, dat
hij ‘in het syndicaat’ zit.

28 Maart 1930.
In de Vereenigde oppositie van - behalve de onze - Wierdsma, Goudriaan en Van
Ommeren tegen het plan-Bronsing. Na een verdere bespreking en petit comité laat
Bronsing de centralisatie in Den Haag los, blijft echter op gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid der directie, waarvan er twee te Amsterdam en twee te
Rotterdam zullen zitten, staan. Wij zullen op dit punt toegeven. Intusschen waren
Goudriaan en Nijgh bij ons, die op ontbinding met behoud der lijnen aansturen. Nijgh
wil de Britsch-Indië lijn onder Duitsche hegemonie brengen. Dat in den uitersten
nood. Nieuwe vergadering op 10 April.
De fusie tusschen Hapag en Norddeutsche Lloyd mag ons wel waarschuwen tegen
het losmaken van den band tusschen de reederijen.1

8 April 1930.
Op 1 April een vergadering aan Buitenlandsche Zaken bijgewoond2, waarin Colijn
een uiteenzetting van de beteekenis van die Conventies van Genève gaf3, welke vooral
moreel is. Colijn heeft zich daar zeer verdienstelijk gemaakt, maar ik ben sceptisch
omtrent het verdere verloop. Ik knoopte in mijn ooren, dat Colijn verklaarde radicaal
van sympathieën voor een onderhandelingstarief genezen te zijn, dat aan de staten
die het toegepast hebben, de grootste belemmeringen in den weg gelegd heeft.
Kortenhorst, Mansholt4 en dergelijke activisten, die aanwezig waren, zullen er niet
vroolijk om geweest zijn.

1
2
3

4

Vgl. voor details der fusie Bessell, Nordd. Lloyd 1857-1957, p. 152 vlg.
Van de Raad van Bijstand.
Colijn had een zeer groot aandeel gehad in de totstandkoming van de internationale conventie
van Genève van 8 november 1927 en 11 juli 1928 tot afschaffing van de invoer- en
uitvoerverboden, alsmede van de Handelsovereenkomst van Genève van 24 maart 1930.
Praktisch werkten deze weinig of niets uit. Vgl. Hirschfeld. Economische politiek, p. 19, 20.
T.J. Mansholt, de inspecteur van de landbouw.
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Twee dagen later dejeuneerde ik te Parijs met Pirelli, De Peyerimhoff en Balfour,
die allen met groot cynisme over het resultaat van Genève spraken. Ik kwam er tegen
op, waarop Balfour verklaarde dat de handelsconventie door Engeland zeker niet
geratificeerd zou worden. Graham1 heeft volgens hem geen following, en Labour en
Conservatieven zijn beiden voor bescherming als het laatste redmiddel in den uiterst
slechten toestand van Engeland. Uit Pirelli bleek Italië's hostiliteit tegenover eenige
tariefverbintenis. Het wil volkomen autonoom, d.w.z. sterk protectionistisch, blijven.
Hij beschouwt regionale overeenkomsten, waarvoor De Peyerimhoff opkomt - hoewel
niet gebaseerd op tariefverlagingen - als tegen Italië gericht. De Peyerimhoff treedt
met fluweelen handschoenen op en zal in stilte oppositie voeren. Later kwam Von
Mendelsohn, die het resultaat te Genève nog zoo kwaad niet vond (maar de Duitschers
zeggen dat altijd en handelen in tegenovergestelden geest), en nog later Theunis, die
de protectionisten heftig aanviel en de Kamer een Chambre d'Industrie, maar niet
een Chambre de Commerce noemde.
Den volgenden dag werd in de Conseil, waar wel een 100 menschen van alle
landen aanwezig waren, de discussie hervat. Theunis en Pirelli (ik weet niet of de
laatste, die overigens het meeste werk in de Kamer verricht, er de hand in gehad
heeft) hebben mij tot voorzitter der Commissie voor de Handelspolitiek benoemd,
hetgeen ik eerst weigerde, doch op aandrang van Theunis aannam, om hem, die als
Belg dezelfde liberaliteit op dat gebied voorstaat als wij, niet in den steek te laten.
Het ging er nu over, of de Kamer zich krachtig ten gunste der handelsconventie zal
uitspreken. In de laatste jaren was zij, door den tegenstand van de meeste nationale
comités, zeer schuchter geworden, nadat zij in 1927 de leiding had en op de
Conferentie in dat jaar grooten invloed ten goede uitoefende. Theunis en ik kregen
onzen zin, maar uit deferentie tegenover eerstgenoemde, doch Balfour verklaarde
ten aanhoore van alles, dat Engeland niet mede zou doen. Zoo lang Labour aan de
Regeering is en steun van de liberalen kan krijgen, is dat boud gesproken, maar de
kans dat Balfour gelijk krijgt, is helaas zeer groot. Evenzoo acht ik de medewerking
van andere groote mogendheden twijfelachtig. Het nieuwe kabinet in Duitschland
met den agrariër Schiele is ultraprotectionistisch voor den landbouw, Frankrijk en
Italië zijn het in alle opzichten.

1

De Engelse president of the Board of Trade.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

848

16 April 1930.
Briefwisseling gehad met Dr. M. de Hartogh, die mij poogt te blackmailen1.
Dito met mijn ouden vriend Van den Broeck te Antwerpen en via hem met Van
Cauwelaert, die de meest geruststellende verzekeringen omtrent de vredelievende
stemming te Brussel en Antwerpen doet, waarmede het jongste rapport van Segers
in den Belgischen Senaat in het geheel niet overeenstemt. Klaarblijkelijk zitten de
heeren met die uitlatingen in de maag, maar de vraag is aan welken kant Hijmans
staat. Het is best mogelijk, dat hij geen oplossing wil - althans geen andere dan die
van 1925 en daarom menschen als Segers maar tegen Nederland laat fulmineeren.
Dit is o.a. het inzicht van Nypels, die onlangs weer eens bij mij was, nadat hij pas
in België geneusd had. Ik heb herhaaldelijk reden te veronderstellen, dat hij borduurt,
maar het lijdt geen twijfel, dat hij in België goede entrees heeft. Hij beweerde, dat
de stemming te Brussel weer geheel in ons nadeel omgeslagen is, o.a. ook in
industrieele kringen, die tot nu toe welwillend waren. Zoo zouden de Coppées
woedend zijn over de houding van onzen Waterstaat, die hun nieuwe stikstoffabriek
te Sluiskil op onbehoorlijke wijze chicaneert. Nypels tracht daarover Ringers te
spreken, doch die ontwijkt hem. Ik heb Ringers 3 weken geleden verzocht hem toch
te ontvangen, doch tot nu toe geen antwoord ontvangen.
Ik vrees, dat Ringers niet of nog niet tegen zekere invloeden (Rosenwald) aan
Waterstaat op kan. Is dat zoo, dan heeft de meening, welke ik eens hoorde, dat hij
geen haar op de tanden heeft, helaas grond. Andere goede eigenschappen voor een
directeur-generaal bezit hij zeker.
Op de proeftocht van de ‘Baloeran’ zat ik aan den lunch tegenover Reymer, die
aan zijn belofte vóór het Paaschreces met een voorstel Amsterdam-Rijn te komen,
vastzit, maar haar niet houdt, want het reces is er en het plan niet. Ik zeide hem, dat
wij hem niet veel respijt meer geven. Hij beloofde opnieuw, maar hij is niets. Het
hangt van zijn ondergeschikten en van Financiën af. Ringers is van goeden wille en
zal wel in de goede richting dringen, maar misschien niet met genoeg aandrang.

1

Briefwisseling niet aangetroffen. Het blackmailen houdt waarschijnlijk verband met de
eventuele verkiezing van Heldring in de Eerste Kamer. De Hartogh was lid van de Prov. St.
van N.-Holland. Vgl. hier p. 800.
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In den boezem van de Vereenigde tracht een viertal personen, Goudriaan, Nijgh,
Bronsing en ik, een oplossing te vinden. Wij moeten tusschen allerlei persoonlijke
begeerten, noodzakelijkheid om incapabelen (Holland-Amerika lijn) van hun deel
in de gestie te ontheffen, belangen van aangesloten maatschappijen (‘Nederland’ en
Rotterdamsche Lloyd tegenover de Oost-Azië lijn der Vereenigde) heenzeilen. Ik
heb alle hoop nog niet verloren.

18 April 1930.
Gisteren Hofstede de Groot begraven. Als kunsthistoricus had hij groote beteekenis,
maar hij maakte overal ruzie. Een van zijn heftigste vijanden was Bredius, die aan
een ieder die het hooren wilde, vertelde dat hij, in Amerika reizende, wel 100
schilderijen in particuliere verzamelingen gevonden heeft die van een onwaar
certificaat van Hofstede de Groot voorzien waren. Eenige jaren geleden deed zich
de opzienbarende vergissing met het portret voor dat hij aan Frans Hals toegeschreven
had en waarvan uitgemaakt werd, dat het een door een levend schilder gemaakt
schilderij was, een uitspraak die Hofstede de Groot niet erkende en hem aanleiding
gaf het schilderij voor eigen rekening te koopen.1 Ik heb geen oordeel over de juistheid
van de vele aantijgingen, tegen hem ingebracht. Zeker is het, dat de kunstgeleerden
elkaar met de venijnigste wapens bestrijden.
Ter begrafenis ontmoette ik Rollin Couquerque van ‘Koloniën’, met wien ik het
volgende besprak.
De fosfaatmijn op Curaçao is het eigendom van een maatschappij2

1

2

Vgl. Hofstede de Groot, Echt of Onecht?
Het betreft een mansportret, uit Engeland afkomstig, door H.A. de Haas aangekocht en weer
verkocht aan de Firma Ferd. Muller, d.d. 6 juni 1923, alles op grond van de gunstige
beoordeling van Hofstede de Groot. Eind september van dat jaar verkondigde de afroeper
der veilingen van de Firma Muller & Co., dat het schilderij vals was en vroeg aan Hofstede
de Groot, of hij zo goed wilde zijn voor ⅓ in de schade te delen. Deze blijft na een tweede
onderzoek van het schilderij bij zijn vorige mening; daarna volgt het proces (zie titel) ter
vernietiging van het contract. Uitspraak over echt of vals zou gedaan worden op grond van
de bevindingen van een commissie, waarin zitting hadden Sir Charles Holmes, directeur van
The National Gallery (Londen), Prof. dr. W. Martin, directeur van het Koninklijk Kabinet
van Schilderijen (Den Haag), en Prof. dr. F.E.C. Scheffer, hoogleraar te Delft. Hofstede vindt
deze commissie incompetent tot het beoordelen van 17de-eeuwse meesters en koopt het
schilderij nu zelf.
De N.V. Maatschappij Curaçao.
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die drie soorten van aandeelen kent. De eerste categorie is in handen van Godden,
den te Londen gevestigden directeur, de tweede in verspreide handen, waaronder
veel Duitschers, de derde is één aandeel, dat geen kapitaal vertegenwoordigt, maar
gelijk stemrecht heeft en in handen van Hope1 is. Het vervoer van dit fosfaat is in de
laatste jaren door de Duitsche reederij Horn2 bewerkstelligd, voor wie het een basis
is waarop zij voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij een
belangrijke concurrent geworden is. Ter Meulen, commissaris bij de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, heeft aan Van Hasselt medegedeeld van
Godden vernomen te hebben, dat Horn hem voor zijn aandeelen £ 250.000 nominaal
iets minder dan pari geboden heeft, een cijfer dat hem schijnt toe te lachen. Hij wil
ons echter in de gelegenheid stellen meer te bieden. Geld voor dit doel heeft de
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij niet, en ik weet niet of de
fosfaatmijn zelf het waard is. Echter is er, of was er, naar onze meening, het bezit
van de Vuykbaai aan verbonden, waar zich wellicht een Amerikaansche onderneming
kan nestelen, meer concurrentie voor de Bataafsche dus. Wij besloten dus in de eerste
plaats deze in te lichten, die echter geen belangstelling toonde. Wij waren daarop
van plan de Regeering op de hoogte te stellen, wie het niet onverschillig moet zijn,
in welke handen de fosfaatmijn en de haven zich bevinden. Toevallig ontmoette ik
Couquerque, dien ik voorloopig in kennis stelde en die mij zeide, dat de eigendom
van de Vuykbaai na een langdurig geding aan den Staat toegewezen was. Daarmede
vervalt een deel van de beteekenis der zaak voor de Regeering, maar het komt mij
voor dat zij, gegeven de internationale positie van Curaçao, toch nog belangrijk
genoeg is om door haar bekeken te worden.

22 April 1930.
Vergadering in Den Haag onder voorzitterschap van Patijn inzake het crediet aan
Duitschland. Aanwezig de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Veder, Wibaut,
de Spoorwegen (Van Manen en Van Dijk), Van Hasselt en mijn persoon. Ik zette
mijn standpunt uiteen, min of meer als de kwade pier in het gezelschap, maar
verklaarde dat als de zaak bij de Kamer van Koophandel kwam, zij haar

1
2

Het bankiershuis der Fa. Hope & Co. te Amsterdam.
De Hom-Linie, Hamburg.
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op haar verdiensten voor Amsterdam zou onderzoeken. Duitschland moet dan
duidelijk omlijnde voorstellen op het gebied der spoorwegtarieven doen (zoover
komt het niet). Besloten werd, aan La Gro te berichten, dat men op het voorleggen
van een dergelijke propositie ‘open’ was. De vergemakkelijking der credietmarkt
maakt het hoogst onwaarschijnlijk, dat Duitschland naar ons crediet begeerig is,
althans verbonden aan onereuze voorwaarden. Alles tezamen genomen, beschouw
ik de zaak als fatsoenlijk begraven. Typisch is de houding van de Regeering, die
volgens Patijn ‘belangstellend gadeslaat’, d.w.z. principieel geen bezwaar maakt
tegen een dergelijk crediet, al wordt daarmede de kans om op landbouw- en industrieel
gebied van Duitschland een betere behandeling te bekomen, geheel weggenomen.

28 April 1930.
Eergisteren, aan boord van de ‘Oldenbarneveldt’, had ik een lang gesprek met De
Geer over den fiscus en het bankgeheim. De bankiers maken zich ongerust over het
verdrag met Duitschland1 en de artikelen in de Duitsche pers die het voorstellen alsof
Nederland, ingevolge de verplichtingen van dat verdrag, gegevens over Duitsche
belastingplichtigen aan Duitschland verstrekken zal en reeds verstrekt. Zoover is het
nog niet, maar De Geer schijnt niet te begrijpen, dat hij - ondanks de beperkende
instructies welke hij aan zijn ambtenaren geeft - voedsel aan dergelijke berichten
geeft door o.a. een beslissing van den Hoogen Raad uit te lokken, die een uitspraak
van een Raad van Beroep, welke den fiscus tegenover een bank die weigerde
inlichtingen over een derde te geven, in het ongelijk gesteld had, vernietigde.2 Dat
het buitenlandsch kapitaal dientengevolge van hier dreigt af te vloeien, schijnt hij
niet te gelooven. Toch is dit gevaar groot, omdat landen als Zwitserland zeker niet
aan het bankgeheim zullen tornen. In beginsel heeft De Geer gelijk, maar hij is zoo
naïef te gelooven, dat hij door regelingen met het buitenland belastingvlucht kan
voorkomen of achterhalen.
Ook sprak ik hem over het ongewenschte van het Duitsche crediet

1
2

Het aanvullend protocol van het Ned.-Duitse douane- en credietverdrag 1925, 17 mei 1930,
Staatsblad, 1930, no. 388.
Het verbod om bij de banken verkregen gegevens te hanteren bij de controle van
belastingplichten (bankgeheim) werd na de Tweede Wereldoorlog opgeheven. Het is niet
duidelijk wat in het bijzonder Heldring tot dit gesprek noopte.
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en over de noodzakelijkheid eindelijk te komen tot een doeltreffende organisatie van
den economischen dienst tegenover het buitenland onder leiding van een niet te
zwaarwichtigen economischen raad.1 Later besprak ik dit ook met Minister Verschuur,
naast wien ik aan tafel zat. Hij was zeer voor het denkbeeld geporteerd. Ik noemde
hem Trip als geschikten leider. Intusschen is men nog steeds bezig met het rapport
over de economische voorlichting van de Commissie-Posthuma, dat nog steeds niet
het licht gezien heeft.2 Verschuur scheen er althans van doordrongen te zijn, dat zijn
rechterhand Heringa niet aan bescheiden eischen voldoet.
Met Vissering had ik het lang over de Young-leening, waarvan de uitgifte hier
ernstige verwikkelingen medebrengt. De twee groepen, Hope en
Mendelsohn-Nederlandsche Handel-Maatschappij, staan als water en vuur tegenover
elkaar. Mannheimer krijgt hier meer en meer de leiding, de Nederlandsche
Handel-Maatschappij vaart in zijn zog, in het buitenland wordt openlijk over de
afhankelijkheid van Van Aalst van den onscrupuleuzen manipulant gesproken. De
positie is voor ons land zeer ongewenscht, daar zij reeds herhaaldelijk en niet ten
onrechte, voedsel geeft aan het oordeel, in de eerste plaats in Frankrijk geveld, dat
de Nederlandsche geldmarkt een verkapte Duitsche is. Het tegenwicht vormt Hope.
Ter Meulen en Mannheimer zijn de eenige internationale bankiers die wij bezitten.
Helaas wordt Ter Meulen gecontrecarreerd door den ouden Van Loon3, die hardnekkig
voor zijn firma het guichet van alle leeningen verlangt waaraan Hope mededoet.
Deed deze complicatie zich niet voor, dan zouden Hope en Mendelsohn voor deze
leening noodgedwongen samengaan. Morgan4 geeft de Nederlandsche tranche niet
aan Men-

1

2

3
4

Onder Verschuur heeft een reorganisatie van zijn departement plaatsgevonden. Vgl.
Hirschfeld, Economische politiek, p. 27 vlg. Later verklaarde V. dat hij indertijd op zijn
departement (arbeid, handel en nijverheid) op economisch gebied niet meer dan een
‘snoepwinkeltje’ had aangetroffen. Vgl. verder hieronder.
Rapport, uitgebracht in 1929 door de Commissie-Posthuma van 10 december 1926; dit
verscheen nog in 1930. Het stelde de oprichting voor van een semi-officieel orgaan voor de
economische voorlichting. Volgens Verschuur echter lag hier een zuivere overheidstaak.
Ten aanzien van een eventuele taak m.b.t. het buitenland stuitte hij op weerstanden bij het
departement van buitenlandse zaken. Vgl. Hirschfeld, Economische politiek, p. 28 vlg.; het
rapport getiteld Commissie v.d. econ. voorl. dienst.
Jhr. W.H. van Loon.
De grote Wall Street-bank J. Pierpont Morgan and Co.
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delsohn alleen en liever ook niet aan Hope alleen, teneinde de grootst mogelijke
plaatsing te verzekeren. Vissering zit er mede, omdat hij voorziet dat men de beslissing
in zijn handen zal leggen. Een knoop doorhakken is niet zijn fort.
Mendelsohn en Hope nemen ieder aan voor $ 35 millioen te plaatsen, maar
Vissering acht dit te veel voor het land, en wat Mendelsohn betreft, vreest hij zeer
dat een deel in het buitenland tijdelijk ondergebracht wordt om hier op een wellicht
ongelegen oogenblik weer op de markt gegooid te worden. Vissering vindt een tranche
van $ 20 millioen genoeg voor Nederland.1
Ter gelegenheid van den proeftocht van de ‘Oldenbarneveldt’ kreeg Van Hengel2
den Leeuw, een tegendienst door Röell verleend, die zijn commissariaat bij de
‘Nederland’ aan Van Hengel te danken heeft. In de scheepvaart oordeelt men deze
onderscheiding voor den jeugdigen en voor het algemeen belang nog weinig
presteerenden maar ambitieuzen man voorbarig. Zoo oordeelt ook De Vlugt er over,
die met de opening van de nieuwe sluis3 op morgen Crone, Van Hasselt en Adrian
gedecoreerd wil zien. Hij vroeg mijn meening. Ik adviseerde gunstig ten aanzien van
de eerste twee, maar gaf als mijn meening dat zeker ook Donker4 in aanmerking
komt, die al 70 jaar is en veel meer voor het havenbelang deed dan Adrian, waarop
De Vlugt zonderlingerwijs zijn aandacht gevestigd heeft. Heden bleek mij, dat een
van Adrian's chefs, Laurence Holt, in zijn hoedanigheid van Lord Mayor van
Liverpool, in Juni te Amsterdam komt, en nu herinner ik mij, dat Van Swinderen
mij eenige maanden geleden zeide, dat De Vlugt hemel en aarde tracht te bewegen
om een Engelsche ridderorde te krijgen, hetgeen op groote moeilijkheden stuit, daar
de Engelschen aan vreemdelingen voor zulke bezoeken geen decoraties verleenen.
Blijkbaar heeft onze ijdele burgervader de hoop nog niet opgegeven en moet nu
Holt's steun verworven worden door Adrian te bedenken.

1
2
3
4

In de Young-lening, groot rond 300 miljoen dollar, nam Nederland voor 25 miljoen dollar
deel (ƒ 73 miljoen). Vgl. details bij Verrijn Stuart, 5½ pct. Duitsche Rijkslening, p. 560.
J.F. van Hengel, de directeur der Stoomvaartmij. ‘Nederland’.
Bedoeld is de nieuwe 400 meter lange, 50 meter brede en 15 meter diepe sluis te IJmuiden.
Vgl. hierover Heldring, Groote sluis te IJmuiden, p. 65, 66.
A. Donker.
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1 Mei 1930.
De decoraties zijn achterwege gebleven. Reymer1 vond dat dit een waterstaatfeest
was en Amsterdamsche particulieren niet in aanmerking kwamen. De opening der
sluis vond eergisteren plaats. Opnieuw gingen we met de ‘Oldenbarneveldt’ scheep.
De Koningin was goed gehumeurd. Ik sprak haar over de noodzakelijkheid dat nu
eindelijk de beslissing inzake de verbinding met den Rijn genomen wordt. Voorts
over Curaçao. Zij hoopte, dat de nieuwe gouverneur (Slobbe) verbetering in het
bestuur zou aanbrengen en de positie tegenover Venezuela veilig zou maken. Eindelijk
over den economischen toestand, die slecht is.
's Avonds diner in het Carlton Hotel, waar ik Van Cauwelaert2 ontmoette. In mijn
toast3 sprak ik vriendelijke woorden over de verhouding met België4, door hem met
een Vlaamsch-politieke speech beantwoord, maar zeer bevredigend, hoewel
waarschijnlijk bedoeld om ons voor het Moerdijkkanaal te winnen. Reymer sprak
mysterieuze woorden, waaruit wij afleiden moesten, dat hij spoedig een wetsontwerp
betreffende de Rijnverbinding via Wijk zal indienen. De manier waarop de
Burgemeester trachtte hem vast te leggen, was niet erg kiesch. Naar ik later van hem
en ook van Ringers begreep, is er nog een financieele moeilijkheid op te lossen, die
men niet als zeer ernstig schijnt te beschouwen.

6 Mei 1930.
Op 1 Mei bezocht ik Beelaerts, die ontkent dat hij tegenover Patijn de houding heeft
aangenomen, dat de Regeering belangstellend toeschouwer van de ontwikkeling van
zaken nopens het Duitsche crediet bleef. Niets wat daarop leek zou hij gezegd hebben.
Van Hasselt

1
2
3
4

De minister van waterstaat.
Op dat moment burgemeester van Antwerpen.
Deze rede in Collectie-Heldring, Alg. Rijksarchief, den Haag.
‘Wij mogen Antwerpen vragen te erkennen, dat de Nederlandsche havens in veel hoogere
mate afhankelijk zijn van het Rijnvervoer, daar zij niet over een spoorwegnet beschikken
dat hun het grootste deel van hun transitovervoer levert, terwijl buitenlandsche
spoorwegpolitiek aan ons transitovervoer nog afbreuk tracht te doen. Anderzijds moeten wij
Nederlanders, gezien het feit, dat de verbindingen van Antwerpen met den Rijn over ons
gebied loopen, geen onredelijk standpunt ten aanzien van zijn redelijke verlangens innemen.
Redelijkheid, eerlijkheid en matiging aan beide zijden moeten de oplossing van moeilijkheden
brengen die tusschen de beide landen niet behoorden te bestaan, ....’

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

855
zeide mij echter den volgenden dag, dat Snouck hem wèl die mededeeling gedaan
heeft. Het ziet er dus naar uit, dat òf Patijn òf Buitenlandsche Zaken het niet al te
nauw met de waarheid neemt. Beelaerts vertelde mij, dat België ons voorstel in zake
het Eendrachtskanaal niet accepteert, maar dat hij niet van plan is een duimbreed
verder te gaan. Ik zond hem den nauwkeurigen tekst van mijn tafelrede op 29 April,
die in de pers onvolledig is opgenomen en in de Nieuwe Rotterdamsche Courant o.a.
zóó, dat men er uit leest, dat ik aanraad de Belgische eischen maar in te willigen.1
Goudriaan zeide mij gisteren, dat dit te Rotterdam nogal commotie verwekt heeft.
Ik heb hem gevraagd, er voor te zorgen, dat de Nieuwe Rotterdamsche Courant den
juisten tekst van mijn speech opneemt, dien ik hem zend.
Eergisteren bezocht Ringers mij en zeide mij, dat het antwoord van den Belgischen
Waterstaat niet bot afwijzend is, zooals ik van Beelaerts begrepen heb, maar zeer
onredelijke eischen stelt, o.a. technisch onuitvoerbare werken in het Hellegat. Dezer
dagen gaat onze repliek uit, waarin wij o.m. den praealabelen eisch stellen, dat België
ons een 2000 tons verbinding van zijn Grand Canal bij Lixke naar onze grens ten Z.
van Maastricht geeft. Ons kanaal van de grens naar Maastricht brengen wij dan ook
op 2000 tons capaciteit (de onlangs gemaakte sluis voor 1000 tons schepen bij St.
Pieter moet dan weer vergroot worden), zoodat zij na het gereedkomen van het
Juliana-kanaal, lang vóór de voltooiing van het Grand Canal, een modernen vaarweg
van Luik naar de Nederlandsche zeehavens en den Rijn zullen geven. Reeds nu maken
veel Luiksche scheepjes gebruik van de gekanaliseerde Maas om op den Rijn te
komen. Dit verkeer heeft zich dankzij de kanalisatie sterk ontwikkeld. Luik volgt
dan ook met groote belangstelling hetgeen wij in Limburg doen, en het beginnen
met de werken voor de sluis in het Bosscheveld, waardoor Luiksche schepen van
1000 ton langs Maastricht naar Antwerpen zullen kunnen varen, indien de Belgen
hun kanaal aan de grens op gelijke capaciteit brengen (wat ze niet gedaan hebben;
integendeel, ze spreken van den bouchon de Lixke) heeft, helaas te laat om het Grand
Canal te verhinderen, te Luik het inzicht gevestigd, dat wij van goeden wille zijn.
Ik heb Ringers gezegd, dat ik onderhandelingen met België over verbeteringen
van den normalen vaarweg van den Rijn naar Ant-

1

Vgl. de in noot 4, p. 854 geciteerde passage.
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werpen, waaronder het Hellegat, ten sterkste afkeurde. Wij moeten voor ons eigen
belang voor verbetering zorgen, doch erkennen niet het recht van België
dienaangaande eischen te stellen. Een verbetering van het Hellegat heeft 20 of 30
jaar geleden op de begroting gestaan, doch is toen wegens financieele omstandigheden
uitgesteld. Zij is zeer gewenscht, doch niet urgent. Ik acht het wijs beleid ertoe over
te gaan, evenals tot de verhooging van de brug bij Vlake en waarschijnlijk tot de
verbetering van de sluizen in het kanaal van Hansweert, omdat de nationale
scheepvaart er door bevoordeeld wordt en tevens om alle verwijten van België, dat
wij de bestaande verbinding van Antwerpen met den Rijn niet zoo goed mogelijk
maken, te ontzenuwen. Deze werken kunnen echter geen punt van onderhandeling
met België vormen, daar wij anders onze alleenzeggenschap op onze rivieren
prejudicieeren. Het antwoord van Delmer (Belgische Waterstaat) doet zien, dat wij
nog ver van een overeenstemming zijn.
Hetzelfde moet volgens Ringers gebleken zijn uit de eerste uitlatingen in een
vertrouwelijk gesprek van de zijde van het Belgische Departement van Buitenlandsche
Zaken ter zake van de Schelde. Onzerzijds verkeerde men sedert de nota-wisseling
van Mei1 onder den indruk, dat België ons standpunt in het Schelde-régime vrijwel
aanvaardt, maar bij de eerste ‘abord’ is België weer met den eisch gekomen, dat de
belangen van de scheepvaart in alle opzichten primeeren en die van het oeverland
ten achter moeten staan. Ook wenschen zij bij verschil van meening buitenlandsche
arbitrage - allicht van ondeskundigen - waartegen wij ons steeds verzet hebben.
Ik heb den indruk, dat de mot d'ordre in België op het oogenblik is ‘vriendelijk
jegens Nederland in het openbaar’. Dat zal wel tijdens de Belgische tentoonstellingen
zoo blijven, maar ik betwijfel dat werkelijke goede wil bestaat om meegaand te zijn.
Voor Hijmans is het ook wel heel lastig.

16 Mei 1930.
Gisteren twee goede dingen:
1. het plan van reorganisatie der ‘Vereenigde’, dat wij na ettelijke langdurige
besprekingen uitgebroed hebben, werd met algemeene

1

Resp. de nota's van 7 en 28 mei 1929. Vgl. Diplomatieke documenten, p. 37 vlg.
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stemmen geaccepteerd.1 De Vereenigde zal voortaan als iedere groote reederij
beheerd worden en vermoedelijk met verstand. Het is hoog tijd, want zij ging
ten gronde, alleen de Afrika-lijn toonde nog goede resultaten.
De toestand van de scheepvaart is overigens slechter dan ik hem ooit gekend
heb.
2. Het wetsontwerp Amsterdam-Rijn via Wijk2 heeft het departement verlaten en
zal wel spoedig de Tweede Kamer bereiken. Eindelijk!

De Burgemeester had mij reeds verteld, dat tusschen de Regeering en Amsterdam
overeenstemming bereikt is. Men wil echter ook Utrecht, provincie en stad, die het
oponthoud van het laatste jaar veroorzaakten en hun zin krijgen, eenige millioenen
laten meebetalen in de kosten, welke nu belangrijk hooger geraamd worden dan ooit
te voren, nl. op 63 millioen, voorwaar geen kleinigheid!3
Maandag jl. opening van het Nederlandsche paviljoen op de Antwerpensche
tentoonstelling, dat zeer geslaagd is (Wijdeveld). Het diner, aan de Belgen
aangeboden, was prettig. Veel vriendelijke toasten, maar overigens niets nieuws.

1

2

3

Het beheer der Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij werd in handen gelegd
van een viertal gedelegeerden uit de Raad van Beheer o.l.v. de voorzitter van de Raad van
Beheer, bijgestaan door een administrateur, die een inspectie in Amsterdam en een inspectie
in Rotterdam onder zich kreeg voor het beheer der inspectie der schepen en de leiding der
bemanningen. Het commerciële bestuur werd toevertrouwd aan directies in Amsterdam en
Rotterdam, zg. Directie- en Agentuur Maatschappijen (Diagmijen). Deze lijndirecties werkten
onder toezicht van commissarissen, leden van de Raad van Beheer der V.N.S., niet
noodzakelijk tevens gedelegeerden. Later zouden (in 1946) de kantoren in Amsterdam en
Rotterdam in grotere mate zelfstandige onderdelen van het V.N.S.-concern worden. Vgl. Het
begin, p. 6.
Het wetsontwerp strekkend tot de aanleg van de scheepvaartweg van Amsterdam over Wijk
bij Duurstede naar Tiel t.b.v. de Rijnvaart en van een zijtak naar Vreeswijk t.b.v. de
binnenvaart, ingediend bij K.B. van 3 juli 1930. Vgl. Greup, Rijnverbinding, p. 151 vlg.
De kosten geraamd op ƒ 65 miljoen. Amsterdam, de provincies Noord-Holland, Utrecht en
Gelderland zouden tezamen één derde dragen van de ƒ 59 miljoen voor de Rijnverbinding;
de aftakking naar Vreeswijk ad ƒ 6 miljoen zou het Rijk bekostigen.
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27 Mei 1930.
Van Lynden1 zeide mij dezer dagen, dat het Wetsontwerp Amsterdam-Rijn niet bij
de Raad van State ontvangen was. Het circuleert dus bij den Ministerraad. Alleen
Financiën kan niet nog ophouden, maar Ringers zeide mij, dat men daar accoord
gaat.
De Koningin sprak mij er over toen zij mij op het avondfeest van jl. Donderdag
bij zich ontbood. Zij vroeg mij of ik een prettig avondfeest gehad had op den dag
toen zij mij het laatst aan boord van de ‘Oldenbarneveldt’ gezien had2, waarop ik
antwoordde dien avond verblijd geweest te zijn met de zeer behoedzame uitlating
van Reymer en sedert met de mededeeling dat het wetsontwerp het Departement
verlaten heeft. Zij zeide mij daarop van de zaak niet veel geweten te hebben toen ik
haar er over sprak, maar Reymer er dienzelfden dag naar gevraagd te hebben. Allicht
heeft dit geholpen.
Met Van Beuningen en Ringers correspondentie over het Eendrachtkanaal gevoerd.
Ik vrees, dat Ringers zwak in zijn besprekingen met de Belgen is. Waakzaam blijven!
Op 8 Mei jl. stond dit communiqué in de courant3, hetgeen wil

1
2
3

Mr. F.A.C. graaf van Lynden van Sandenburg, vice-president Raad van State.
Vgl. hier p. 854.
Het bericht in het Alg. Handelsblad luidde:
Overeenkomst Kon. Holl. Lloyd en Norddeutscher Lloyd.
Cargadoors- en stuwadoorswerkzaamheden opgedragen aan Wm. H. Müller en Co.
Naar wij vernemen, is er tusschen den Koninklijken Hollandschen Lloyd te Amsterdam en
den Norddeutschen Lloyd te Bremen een overeenkomst tot stand gekomen, welke 1 Juli a.s.
van kracht zal worden. De overeenkomst komt in hoofdzaak hierop neer, dat de Nederlandsche
agente van de Duitsche maatschappij, de N.V. Wm. H. Müller en Co. te Rotterdam, zal
uitvoeren de cargadoors- en stuwadoorswerkzaamheden van den Kon. Holl. Lloyd, waardoor
de emplacementen dezer maatschappij aan Müller en Co. ter beschikking zullen staan. De
Kon. Holl. Lloyd zal dan alleen als zuiver reederijbedrijf blijven bestaan. Zeer waarschijnlijk
zal een lid der directie van Müller en Co. worden opgenomen in de directie van den Kon.
Holl. Lloyd.
Een uitvloeisel dezer overeenkomst zal kunnen zijn, dat de Kon. Holl. Lloyd de beschikking
zal krijgen over passagiersschepen, zoodat de rederij dan aan de voor de verleening der
overheidssubsidies gestelde voorwaarden zal kunnen voldoen. In de totstandkoming der
overeenkomst zou speciaal een der meest vooraanstaande figuren in financieele kringen van
ons land een belangrijke rol hebben gespeeld.
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zeggen dat de Koninklijke Hollandsche Lloyd aan Kröller overgeleverd wordt, die
ook en in de eerste plaats agent van den Norddeutschen Lloyd is. Van de Roemer
moet directeur worden, Hissink en Foudraine worden ontslagen of nemen ontslag.
Alleen De Beaufort1 blijft. Hij ziet den toestand vermoedelijk niet in. Niet alleen dat
de Koninklijke Hollandsche Lloyd aldus een orgaan van den Norddeutschen Lloyd
wordt, maar bovendien krijgt deze laatste door tusschenkomst van Van de Roemer
inzage in de wijze waarop de Amsterdamsche reederijen hun zaken in het achterland
doen. Onder leiding van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij
werken zij daar gezamenlijk door het Amsterdamsch Vrachtkantoor te Düsseldorf.
Voorts zal hij door de deelneming van den Koninklijken Hollandschen Lloyd in de
Holland-West Afrika lijn geheel op de hoogte zijn van haar intern overleg, terwijl
hij tevens de agent van Woermann is, geaffilieerd aan Hamburg-Amerikanische
Packetfahrt Aktien Gesellschaft en Norddeutsche Lloyd, en onzen hevigsten
concurrent op de Afrikaansche kust. Aldus wordt een wig in het bedrijf der
Amsterdamsche reederijen gedreven. Het is een hoogst gevaarlijke toestand, die mij
aanleiding gaf er den Burgemeester en Wibaut op te wijzen, daar de Gemeente
tezamen met de Staat de Koninklijke Hollandsche Lloyd met kasoverschotten steunt.
Dit onderhoud had gisteren in aanwezigheid van Van Hasselt plaats. Het bleek dat
de Koninklijke Hollandsche Lloyd - na verdergaanden steun gevraagd te hebben nu verlenging van den termijn gedurende welken hij op kasvoorschotten ter dekking
van exploitatiekosten van Staat en Gemeente aanspraak heeft, verlangt. De
overeenkomst loopt aan het einde van dit jaar af. Men hoopt op verlenging tot einde
1932, als wanneer de Koninklijke Hollandsche Lloyd vertrouwt dat zijn toestand,
dankzij de poolovereenkomst met den Norddeutschen Lloyd, die op 1 Juli in werking
moet treden, zooveel verbeterd zal zijn, dat hij ‘met den Norddeutschen Lloyd’ (vraag
van Wibaut: zal de Koninklijke Hollandsche Lloyd gesteund door den Norddeutschen
Lloyd bouwen?) nieuwe schepen zal kunnen bestellen. Ons vertoog maakte wel
eenigen indruk, men had de zaak van deze zijde in het geheel niet bezien, maar men
vond het moeilijk, nu nog met ingrijpende voorwaarden te komen, te meer daar de
Regeering de verlenging van het contract voor haar deel (¾) toege-

1

Jhr. M.H. de Beaufort.
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zegd heeft. Men zou den Koninklijken Hollandschen Lloyd ten hoogste kunnen
vragen, welke waarborgen hij kan geven, dat hij geregeld van Amsterdam zal blijven
varen. Dat is natuurlijk niet het punt: een dergelijke verzekering kan op grond van
de te sluiten poolovereenkomst zeker gegeven worden, althans voor den duur van
die overeenkomst, en dat is het tastbare Amsterdamsche belang, waarvoor B. & W.
te zorgen hebben. Waarom het echter in werkelijkheid gaat, is dat de directie
onafhankelijk van den Norddeutschen Lloyd zij, doch daar de Gemeente niet langer
dan einde 1932 bij de zaak betrokken wil zijn, zou zij een zoodanig verlangen slechts
voor dien termijn kunnen laten gelden. Ten slotte spraken wij af, dat ik definitief zal
adviseeren wanneer Van Hasselt, die zal trachten van Hissink nadere inlichtingen
en mededeelingen van diens zienswijze te bekomen, dezen gesproken zal hebben.
Zelf kan ik bezwaarlijk met den Koninklijken Hollandschen Lloyd gaan spreken, die
mij nooit geraadpleegd of benaderd heeft, sedert mijn commissariaat. Ja zelfs heeft
Rehbock1, president-commissaris van den Koninklijken Hollandschen Lloyd, die mij
in September jl. beloofd heeft geen regeling met den Norddeutschen Lloyd te zullen
maken, zonder met mij te overleggen, dit nagelaten.

28 Mei 1930.
Van Hasselt heeft Hissink gesproken. De zaak is nog ernstiger dan wij dachten.
Kröller heeft zich de geheele directie van den Koninklijken Hollandschen Lloyd
bedongen. De Beaufort gaat in dienst van Wm. H. Müller & Co over, Hissink, die
er voor bedankt heeft, wordt adviseur (zoo lang als het duurt) op verminderd salaris,
Foudraine eveneens. Hissink meent echter, dat Kröller door dezen ‘coup’ niet beoogt
de belangen van den Norddeutschen Lloyd in de eerste plaats te dienen, doch het
prestige van zijn firma tegenover den Norddeutschen Lloyd te verhogen. Hij zal er
naar zijn meening een eer in stellen, van de zaak een succes te maken en daarvoor
alles doen om het vervoer over Amsterdam te leiden. Hissink gaf echter toe, dat men
er anders over kan denken en dat Müller zeer aanzienlijk belang bij den steun van
den Norddeutschen Lloyd heeft: hij vertegenwoordigt hem niet alleen in Nederland,
doch ook in Indië. Ook

1

H.C. Rehbock.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

861
geeft hij toe, dat hij door zijn positie van directie Koninklijke Hollandsche Lloyd
inzage krijgt van zaken die de Amsterdamsche reederijen voor de Duitsche reederijen
geheim willen houden. Hissink zeide, dat hij in deze aangelegenheid de illoyaliteit
van Van Aalst had leeren kennen.
Gisteren was Van Hengel1 bij mij om te vragen of de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij, gezien haar belangen op den Rijn, een deel van de vordering
wilde overnemen die de Engelsche crediteuren (bouwmeesters) van den Lloyd niet
willen continueeren. De Nederlandsche Handel-Maatschappij verlangt zulks van de
‘Nederland’ en deze tracht een deel ervan op de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij af te schuiven. Ook Van Eeghen2 oefent pressie bij haar
(Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’) uit. Van Hengel kwam bij den duivel te
biecht, doch ik wist hem ras van het gevaar te overtuigen. Hij is ook commissaris bij
den Lloyd en beweert, dat hij evenmin als Rehbock iets van de overeenkomst met
Müller geweten heeft.
Den Burgemeester stelde ik gisteren bijgevoegde brief ter hand.3 Hij (de
Burgemeester) had De Beaufort reeds medegedeeld, dat het Amsterdamsche
gemeentebestuur bij nader inzien betwijfelt of de overeenkomst tusschen de twee
Lloyds wel in het belang van Amsterdam was.

1
2
3

J.F. van Hengel, de directeur der Stoomv. mij. ‘Nederland’.
S.P. van Eeghen.
Brief van Heldring aan burgemeester W. de Vlugt, 30 mei 1930 in Collectie-Heldring. H.
memoreert de grote betekenis voor Amsterdam van een stoomverbinding met de Oostkust
van Zuid-Amerika en het gevaar van vroegere Duitse inmenging (omstreeks 1904). In de
thans gewijzigde constellatie bestaat er volgens Heldring ... ‘alle aanleiding voor het
Gemeentebestuur, waarborgen van de K.H.L. en de genoemde firma (Müller & Co.) te
erlangen, dat zij tegenover den voortgezetten steun, dien de Gemeente aan eerstgenoemde
onderneming eventueel verleenen zal, alles zullen doen om duurzaam het vervoer van en
naar Zuid-Amerika voor Amsterdam te handhaven en te bevorderen, zonder dat algemeene
Amsterdamse scheepvaartbelangen, ten gevolge van de dubbele hoedanigheid van de firma
Müller als feitelijke dirigente van den K.H.L. en agente van den Norddeutschen Lloyd,
geschaad zullen worden.’
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Aan de beide betrokken Ministers (Financiën en Arbeid, Handel en Nijverheid)
schreef ik ook heden.1

2 Juni 1930.
De thesaurier-generaal Van Doorninck heeft aan Van Hasselt gezegd, dat hij de
overeenkomst van den Staat met den Koninklijken Hollandschen Lloyd ondeugdelijk
vond en ‘weggegooid geld’. De Geer heeft ten slotte aan de pressie van Verschuur
toegegeven. Deze schijnt er een voorname rol in gespeeld te hebben, voorgelicht
door Heringa, die met Van de Roemer goed bevriend is - beiden oud-zee-officieren.
S.P. van Eeghen heb ik nu ook schriftelijk ingelicht. Daar hij president-commissaris
bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij en ‘Nederland’ is, zal
hij zich nu wel neutraal houden en niet al te veel naar Van Aalst luisteren, die hem
overigens vrijwel domineert.
Heringa, die mijn brief aan zijn minister gelezen heeft, is radeloos en schelde Van
Hengel op, die evenwel in het buitenland zit. Delprat stond hem te woord en zeide,
dat de ‘Nederland’ achter mij staat. Voorts verwees hij hem naar mij.
Tegelberg vroeg mij heden namens de directie der 'Nederland' of de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij eventueel bereid zou zijn de directie van
den Koninklijken Hollandschen Lloyd op zich te nemen. Krachtens haar verbindingen
met den Rijn en met Zuid-Amerika zou zij naar haar meening de zaak het best kunnen
beheeren. Ik zeide, dat ik zoo iets eerst met mijn collega's zou moeten bespreken,
maar dat de Koninklijke Nederlandsche Stoom-

1

Brief van Heldring aan de ministers van financiën en van arbeid, handel en nijverheid, 31
mei 1930, in Collectie-Heldring. H. wijst op de thans geschapen toestand, die voor het
handhaven van de K.H.L. als een in het Nederlands belang werkende rederij en voor de
Nederlandse scheepvaartbelangen in het algemeen zeer gevaarlijk zou zijn. Nu tussen de
regering en de K.H.L. onderhandeld wordt over voortgezette staatssteun brengt H. naar voren
dat een eventuele overeenkomst ter zake, waaraan een zo bedenkelijke zijde is verbonden,
in de Amsterdamse Kamer van Koophandel vermoedelijk op ernstig verzet zou stuiten. Deze
zou waarschijnlijk geen bedenking koesteren tegen steun aan de K.H.L., indien daardoor het
voortbestaan van een goed geleide, zuiver Nederlands gedreven passagiersvaart op Brazilië
en Argentinië verzekerd was.
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4 Juni 1930.
boot-Maatschappij tengevolge van de inzinking zonder weerga van de vrachtenmarkt
op al haar lijnen geen enkele meerdere financieele verplichting op zich zou kunnen
nemen en niet de tegenwoordige personen in de directie van den Koninklijken
Hollandschen Lloyd zou willen handhaven, behalve wellicht Hissink.

6 Juni 1930.
Gisterenmorgen Minister Verschuur in het bijzijn van Heringa gesproken en hem
zoo goed mogelijk het gevaar duidelijk gemaakt. Daar Kröller de overeenkomst
tusschen de beide Lloyds in elkaar gebokst heeft, acht Verschuur het onbillijk hem
van het loon te berooven dat hij zich bedongen heeft. Hij sprak over vermindering
van de bevoegdheden der firma Müller in den Koninklijken Hollandschen Lloyd,
maar ik zeide hem dat ik alleen het belang van den Koninklijken Hollandschen Lloyd
en van de andere scheepvaartlijnen gediend achtte indien zij er in het geheel geen
rol in speelde. Ik gaf hem in overweging de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’
te raadplegen, omdat ik mij als Voorzitter der Kamer niet verantwoord achtte, een
constructief plan aan te geven. Hierop ging hij na eenig tegenstribbelen in. (Hij
wenschte den Koninklijken Hollandschen Lloyd die hem al zooveel verdriet
veroorzaakt had, naar de Mookerhei, zoo zeide hij.) Hij sprak ook nog over een
gemengde directie - Müller en een Nederlandsche lijn - maar ik maakte hem duidelijk,
dat zoolang Müller ook agent van den Norddeutschen Lloyd is, de mede-directrice
hem met de grootste achterdocht zou gadeslaan, hetgeen een onmogelijke voorwaarde
voor goede samenwerking zou zijn. Voor de tegenwoordige directie, die hij slap
noemde, gevoelde hij niets. Heringa zat bij het onderhoud en zeide niets. Later
vertelde hij mij, dat Van de Roemer bij hem geweest was, maar dat hij hem niets
losgelaten had. Gisterenmiddag moet de vergadering van den Koninklijken
Hollandschen Lloyd geweest zijn, waar hij echter nog niets van het gerezen verzet
wilde zeggen, ofschoon ik daartegen geen bezwaar maakte.
Daarna bezocht ik Beelaerts, wien ik dringend verzocht mij ditmaal niet als lid
van de Nederlandsche delegatie te Genève in aanmerking te laten komen, daar Colijn
meegaat en ik dan geheel overbodig ben. Het is eenige weken tijdverlies en kost mij
waarschijnlijk
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mijn vacantie, die ik zeer noodig heb. Hij willigde mijn verzoek in, hoewel hij reeds
aan François opdracht gegeven had mij uit te noodigen.
De besprekingen met België worden na Pinksteren voortgezet, onzerzijds Colijn
met Ringers, aan den anderen kant Cauwelaert en Delmer. Beelaerts zeide Colijn
opgedragen te hebben niets meer toe te geven. Ik legde daarop ook den nadruk, omdat
Ringers in een onderhoud met Van Beuningen en andere Rotterdammers den indruk
gevestigd heeft, dat hij slap is en o.a. de uitmonding van het Eendrachtkanaal naar
Willemstad wil verleggen, hetgeen de Belgen verlangen. Geheel gerust met Colijn
- voorstander van het verdrag van Karnebeek - als onderhandelaar ben ik niet, al is
hij aan zijn eigen verklaring na de verwerping in de Eerste Kamer gebonden1 (want
hij is tuk op succes, hetgeen hem wel eens parten speelt, onderhandeling in Londen
1918). Hij is echter de eenige die bij de Belgen ‘poids’ heeft. Beelaerts is niet zeer
hoopvol over den uitslag der besprekingen. Daarna had ik een gesprek met Reymer
en Ringers over het Amsterdam-Rijnkanaal, dat nu bij de Raad van State is. Bij dat
lichaam bestaan Geldersche Vallei-neigingen, doch Ringers meent ze in een gesprek
met Van Lynden overwonnen te hebben. Deze zal de behandeling zooveel mogelijk
bespoedigen, en Reymer gelooft het ontwerp vóór het reces te kunnen indienen.

1

Colijn geeft geen verklaring ná het verwerpen van het ontwerpverdrag, maar ervóór en zegt
dat het tractaatsontwerp een oorlogskind is, door België naar voren gebracht vanwege het
vervallen van de Belgische neutraliteit in Versailles. Hierdoor is ook Nederlands positie in
de wereld moeilijker geworden en had het moeite moeten doen de voordelen van 1839 te
handhaven door òf het verdrag van Locarno mede te ondertekenen òf zelf de neutraliteit te
aanvaarden. Omdat dit laatste niet met de Nederlandse geschiedenis strookt, had Nederland
een tractaat moeten sluiten waarbij de nieuwe politieke positie van België erkend werd.
België heeft zeker moreel en historisch recht op toegevendheid van Nederland en Colijn wil
dan ook voor het ontwerp stemmen, mits er grenzen worden getrokken betreffende de
bepalingen. De annexionistische sfeer in België is iets bekoeld, en daarom is het tijd voor
‘gezond internationalisme’. Daarna wordt nader ingegaan op de punten van ‘het niet
vlekkeloze ontwerp’. Colijn is zeker dat het ontwerp verworpen zal worden, maar wenst toch
dat ‘mijn constructieve politiek’ in overweging genomen wordt. Vgl. Handelingen Eerste
Kamer, 18 maart 1927. Vgl. nog Puchinger, Colijn, p. 158 vlg.
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Na afloop van dat gesprek wisselde ik nog een enkel woord met Ringers over de
komende onderhandelingen met België. Ik waarschuwde hem nog eens ernstig voor
het gevaar te tegemoetkomend te zijn na onze aanzienlijke concessie. Hij zeide van
de noodzakelijkheid van groote voorzichtigheid overtuigd te zijn, vooral met iemand
als Cauwelaert, die hij als niet zeer betrouwbaar had leeren kennen (hetzelfde zeide
Beelaerts).

10 Juni 1930.
Zaterdag vóór Pinksteren was ik ter begrafenis van mijn Rotterdamschen collega Jan
Veder, een oude kennis van mij, een hupsch en welwillend man, wien men niets
kwalijk kon nemen. Hij was dan ook in zijn stad terecht populair. Zijn goede smaak
heeft hij voor het laatst bewezen door te beschrijven, dat aan zijn graf slechts door
zeer enkelen en zeer kort gesproken mocht worden.
Van Hasselt en Tegelberg hadden op 6 dezer een onderhoud met Van Aalst in zijn
hoedanigheid van commissaris van de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij en de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’, waarbij
Rehbock, president-commissaris van den Koninklijken Hollandschen Lloyd,
tegenwoordig was. De strekking was de heeren in kennis te stellen van het gevaar
dat aan de machtspositie van Wm. H. Müller & Co in den Lloyd voor de beide
stoomvaartmaatschappijen verbonden is. Van Aalst beriep zich geheel op Van Hengel,
die van alles op de hoogte geweest zou zijn. Bovendien kwamen de beide heeren te
laat, want juist den vorigen dag hadden de commissarissen van den Lloyd, in
tegenwoordigheid van den Regeeringscommissaris, hun goedkeuring aan de geheele
regeling gehecht. Mijn brief aan den burgemeester1 was daar ter sprake gekomen, en
men had dien geheel ongemotiveerd geacht (Van Hengel was niet aanwezig). Van
Aalst gaf toe dat de mededeelingen welke de heeren thans deden, hem de oogen voor
de belangen der andere maatschappijen openden, doch hij was met handen en voeten
gebonden en kon niets meer doen. De eenige man die de zaak kon keeren, was de
Minister, maar zijn verantwoordelijkheid is zwaar. Kröller heeft trouwens, volgens
Van Aalst, zeer groote verdiensten voor de ‘redding’ van den Lloyd. Hij heeft o.a.
daarvoor den Norddeutschen Lloyd aan de meerderheid van de aandeelen van de

1

Vgl. hier noot 3, p. 861.
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Hamburg-Süd1 geholpen en de ongenade van de Hamburg-Amerikanische Packetfahrt
Aktien Gesellschaft die hij ook vertegenwoordigt, geriskeerd.
Mijn indruk is, dat Van Aalst, die eenige jaren geleden reeds voor het
voorzitterschap bij den Koninklijken Hollandschen Lloyd bedankte en daarvoor
Rehbock, altijd meegaande, op den voorgrond geschoven heeft, gaarne aan de regeling
heeft medegewerkt, de beslommeringen welke nog aan den Koninklijken
Hollandschen Lloyd, wiens financieele positie meer dan hopeloos is, vastzitten, aan
Kröller overlatende.
Van Hasselt vertelde mij, dat hij, als naar gewoonte 101 dingen erbij halende, o.a.
had losgelaten dat hij de vergoeding van het torpedeeren der ‘Tubantia’2 indertijd
van de Duitsche regeering door Mannheimer heeft verkregen, waarvoor deze een
commissariszetel verlangd had. Dezen had Van Aalst hem echter geweigerd. Onze
actie ziet hij thans ongaarne, nu hij juist de zaak in rustig vaarwater voor hem meent
gebracht te hebben.

11 Juni 1930.
Na onderling overleg met de ‘Nederland’, waarbij Van Hengel, één dag uit het
buitenland over, verklaarde dat de benoeming van Müller3 tot directeur buiten hem
om beklonken werd, besloten wij (de directies der twee maatschappijen) den Minister
te verzoeken van Müller niet meer dan één vertegenwoordiger in de directie toe te
laten en ons te veroorloven een tweeden aan te wijzen. Wij zijn van meening, dat er
reeds te veel toezeggingen aan Müller gedaan zijn dan dat men hem geheel uit de
directie kan weren, terwijl men hem, voorloopig althans, misschien ook het
cargadoorschap zal moeten laten, al is dit zeer ongewenscht en ongezond.
In het onderhoud dat wij gisteren met den Minister hadden, bleek hij tot dit
compromis geneigd, waarbij wij op de nadeelen van de cargadoorderij bij Müller
den nadruk legden. Hij verzocht ons eenige namen als wenschelijken mededirecteur
te noemen, hetgeen wij toezegden. De Minister zou zijn positie naar mijn meening
ver-

1
2
3

De Hamburg Südamerika Linie.
Het stoomschip Tubantia der K.H.L. was in de nacht van 15-16 maart 1916 in de Noordzee
getorpedeerd. Vgl. Ritter, De donkere poort, dl. I, p. 388 vlg.
De fa. Wm. H. Müller & Co.
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sterkt hebben, indien hij Heringa opgedragen had in de jongste
commissarissenvergadering van den Lloyd, die in den namiddag na mijn onderhoud
met hem plaats had, de noodige reserves namens hem te maken. Hoe het zij, wij
moeten thans den man vinden die geschikt en bereid is. Dijkstra van de Holland
West-Afrika Lijn is ongetwijfeld geschikt - hij bracht zijn eersten leertijd onder mij
door - maar of hij de taak aandurft, is de vraag. Hij steekt zich in een wespennest,
met weinig steun van commissarissen, die o.a. den onbruikbaren Maurits de Beaufort
zullen willen handhaven.

13 Juni 1930.
Eergisteren met Dijkstra gesproken, hem op alle moeilijkheden gewezen, maar tevens
op het groote belang voor de Nederlandsche scheepvaart, dat hij de moeilijke taak
op zich neemt. Hij vroeg eenige dagen beraad en zeide o.m. dat hij, alvorens definitief
te beslissen, inzage van het contract tusschen den Koninklijken Hollandschen Lloyd
en den Norddeutschen Lloyd en van dat hetwelk tusschen Müller & Co en
Koninklijken Hollandschen Lloyd moet bestaan, zou verlangen. Hij vroeg ook of
naar onze meening (Van Hasselt en Valstar waren ook aanwezig) de Koninklijke
Hollandsche Lloyd kon voortbestaan. Ik zeide: ‘Neen, als zoodanig niet.’ De
verhouding tusschen verplichtingen en activa is te ongunstig, en het materieel is deels
te oud en deels ongeschikt. De bedoeling moet zijn gedurende de 1½ jaar dat het
regeeringscontract verlengd zou worden, na te gaan of, en op welke wijze, de
verbinding tusschen Amsterdam en Zuid-Amerika gecontinueerd kan worden, welke
voor de haven en den handel van zoo groote beteekenis is. Dijkstra nam afscheid,
zeggende dat hij zou probeeren licht in de zaak te zien.
De beslissing van den Amerikaanschen scheidsrechter inzake de schadeloosstelling
van de Duitsche lijnen voor in beslag genomen bezittingen is eindelijk gevallen; 73
millioen dollar wordt uitbetaald, waarvan Hamburg Amerikanische Packetfahrt
Aktien Gesellschaft en Norddeutsche Lloyd samen 90% schijnen te ontvangen. Na
het eindelijk onderling eens geworden te zijn en een 50-jarige belangengemeenschap
gesloten te hebben, worden zij thans op deze wijze ontzaggelijk versterkt. Weliswaar
zitten zij beide zwaar in de schuld en zal het geld - bijna 300 millioen mark, tegenover
een gezamenlijk aandeelenkapitaal van - ...a millioen - voor een groot gedeelte voor

a Door Heldring niet ingevuld.
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afbetaling van crediteuren gebruikt worden, doch hun macht wordt onheilspellend
vergroot op een tijdstip waarop de Nederlandsche scheepvaart het moeilijker dan
ooit heeft. Nimmer heb ik een ernstiger inzinking in het bedrijf gezien dan die welke
wij thans beleven. De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, die over
1929 nog gemakkelijk 5% dividend kon uitbetalen, zal dit jaar een nauwelijks
sluitende exploitatierekening halen.
Met Pinksteren een heerlijk tochtje naar Schouwen gemaakt, een haast ongerept
eiland. Met de boot van Zierikzee naar Rotterdam teruggekomen, een prachtige vaart
over de Zeeuwsche en Zuid-Hollandsche wateren. Miek, Jérôme en Alex1 en Lucienne
Bonnard waren van de partij.
Sam van den Bergh, Eerste-Kamerlid, was een week geleden bij mij en las mij
een program van de liberale partij (of liever van een commissie daaruit waarvan hij
voorzitter is) voor van maatregelen tot bevordering van den steun aan den landbouw,
waarmede men den wind uit de zeilen voor de Regeering wil nemen, waarvan een
spoedwetje ter bescherming van dien luidklagenden en indertijd noodlijdenden tak
van bedrijf wordt verwacht.2 Van den Bergh vreest de oprichting van een agrarische
partij, die een vechttarief en bescherming wil. Inderdaad bestaat dat gevaar en is het
ernstig, want in vele partijen denkt men reeds lang in die richting, en de liberalen en
Christelijk-Historischen zullen veel boeren aan zoo'n partij verliezen, indien zij tot
stand komt. Lovink, overigens een geusurpeerde reputatie, heeft onder de tuinders
en landbouwers veel invloed. Hij was steeds vrijhandelaar, maar is nu om, onder het
motto ‘het buitenland maakt onzen afzet onmogelijk, wij moeten wat doen’. Of dat
‘doen’ verstandig is, daarin verdiepen zulke menschen zich niet. Ik meen, dat de
liberale partij heel voorzichtig, ook met tijdelijken steun aan de suiker, want daarvoor
gevoelt men het meest, moet zijn.

1
2

Kinderen van Heldring.
Op 16 juni 1930 was bij de Tweede Kamer ingediend een ontwerp van wet tot heffing van
een compenserend invoerrecht op suiker. Dit zg. suikerwetje (van 1 augustus 1930) was in
feite de eerste landbouwcrisismaatregel; najaar '30 zou het ontwerp-Tarwewet vervolgens
worden ingediend. Vgl. Hirschfeld, Economische politiek, p. 110 vlg., mede voor de figuur
Lovink - voorts over Heldring en de landbouwcrisis, hier p. 673.
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19 Juni 1930.
Dijkstra stelt zich beschikbaar, voorbehoud makende ten aanzien van de balans van
den Koninklijken Hollandschen Lloyd en zijn overeenkomsten met den Norddeutschen
Lloyd en Wm. H. Müller & Co, die hij eerst wenscht te bestudeeren alvorens zich
definitief te verklaren. Gisteren bezochten wij den Minister opnieuw, die bleek nog
niet met Kröller of Van de Roemer gesproken te hebben. Zijn houding was eenigszins
eigenaardig. Hij kwam plotseling met de meening, dat een éénhoofdige directie het
meest gewenscht was, doch liet zich overtuigen, dat zulks in de scheepvaart niet het
geval is. Wij noemden hem Dijkstra, dien hij als zeer bekwaam had hooren
beschrijven, maar tevens als stroef. Klaarblijkelijk had iemand hem ingelicht, mogelijk
Koning van de ‘Nederland’, die loslippig is, zeker tegenover Heringa, beiden oud
zee-officier van hetzelfde jaar. Het kan ook Arriëns van de Hollandsche Boot zijn,
ook al uit hetzelfde vak. Maar Dijkstra is niet stroef, wel vasthoudend. De Minister
zou deze candidatuur met Van de Roemer bespreken, die hem gisterennamiddag zou
bezoeken, maar hij vond nu dat wij de zaak ook met Commissarissen van de
Koninklijke Hollandsche Lloyd moesten opnemen. Wij brachten hem ten slotte aan
zijn verstand dat dit niet ging, daar dezen ons bij monde van Van Aalst en Rehbock
verklaard hebben aan Wm. H. Müller & Co gebonden te zijn en de
verantwoordelijkheid van een wijziging geheel op den Minister laden. Hij zeide toen
dat hij weinig kans van slagen zag, en daar hij inzag dat Wm. H. Müller & Co ook
niet de eenige directrice kon zijn, meende hij dat de Koninklijke Hollandsche Lloyd
wel verloren zou gaan. Hij was er dan meteen van af. Hij had er meer dan genoeg
van. Ik merkte op dat, wat er ook gebeurde, hij niet van de kwestie af zou zijn. De
regeering kan de zaak nog redden of althans de best mogelijke maatregel nemen om
redding waarschijnlijk te maken.
Later zei Heringa, dat het moeilijk is voor de Regeering iets in onze richting te
doen, daar alles reeds beklonken was, nog wel met medewerking van Van Hengel,
directeur van een der maatschappijen welke thans tusschenbeide komen. Het resultaat
van onze interventie zou volgens hem wel zijn, dat de Regeering zich van steun
onthield en de Koninklijke Hollandsche Lloyd ten gronde zou gaan. Naar zijn meening
moesten wij trachten het met commissarissen van den Koninklijken Hollandschen
Lloyd eens te worden; alsof die niet reeds verklaard hadden van ons pogen niets te
willen weten. Ik zeide
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Heringa, dat het in de eerste plaats van den Minister afhing, die tegenover Kröller
een krachtige houding heeft in te nemen, en in niet mindere mate van dezen. Indien
Kröller zijn belang er in ziet met de Amsterdamsche reederijen samen te werken,
stemt hij toe en gaan commissarissen, die zich geheel aan hem overgeleverd hebben,
met hem mede. Wil hij niet, dan wordt de Koninklijke Hollandsche Lloyd Duitsch
of gaat ten gronde, tenzij de Regeering een vaste houding aanneemt.
Van Hasselt ging na afloop van dit onderhoud Van Doorninck zien, die pertinent
verklaarde dat de zaak van de zijde der Regeering nog niet ingewilligd was. Hij ziet
er slechts drijven van Heringa in, die zijn vriend Van de Roemer helpt. Financiën
moet zijn steun nog geven. Van Doorninck zou dien middag De Geer nog in onzen
zin adviseeren. De Geer heeft nog niet op onzen brief1 aan hem gereageerd en de
behandeling der zaak aan Verschuur overgelaten.
Een zwak punt in onze positie is de tekortkoming van Van Hengel, door hem zelf
thans erkend, die niet ingezien heeft, toen hij als commissaris van den Koninklijken
Hollandschen Lloyd zijn stem te bepalen had, dat het geven van de directie aan de
firma Müller het overleveren van de lijn aan Duitsche belangen beteekende, noch
ook dat daardoor de belangen van andere reederijen te Amsterdam in gevaar gebracht
werden. Ook zijn collega's van de ‘Nederland’ begrepen het niet aanstonds, maar
hebben zich aan onze zijde geschaard, toen het gevaar duidelijk was geworden.

21 Juni 1930.
Gisteren den Burgemeester, die 3 weken weg geweest is, en Wibaut op de hoogte
gesteld. De laatste heeft intusschen bezoek van Heringa en De Beaufort gehad, die
zijn steun verzochten voor Heringa's plan den Minister te adviseeren alle
overeenkomsten goed te keuren en de personenkwestie (het beheer) ter beslissing
aan het Gemeentebestuur van Amsterdam over te laten. Hij had ze weggestuurd met
de boodschap dat Amsterdam niet de kastanjes voor den Minister uit het vuur gaat
halen. Hij is de verantwoordelijke man. Ook aan Van Aalst, die hem getelefoneerd
heeft, gaf hij hetzelfde antwoord. Van den Minister is sindsdien een brief
binnengekomen, waarin deze zijn voornemen te kennen geeft de totstandkoming van
het wets-

1

Vgl. hier noot 1, p. 862.
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ontwerp ter verlenging van den staatssteun aan den Koninklijken Hollandschen Lloyd
te bevorderen, maar zich voorbehoudt enkele eischen aan den Koninklijken
Hollandschen Lloyd te stellen. B. & W. zullen zich daarmede accoord verklaren en
om mededeeling van den aard der eischen vragen, indien zij gesteld worden. Wibaut
zeide nog, dat indien een conflict mocht ontstaan - b.v. door weigering van Kröller
een tweede directeur te accepteeren - B. & W. zich dan met de zaak desgewenscht
wel zouden inlaten.

22 Juni 1930
Gisterenavond kwam Van Hengel1 bij mij, die bezoek van Kröller heeft gehad. Deze
weigert mede te werken tot wat hij noemt een dualistisch beheer van den Koninklijken
Hollandschen Lloyd. Wel zal hij erover nadenken of hij garanties kan geven die de
vrees der Amsterdamsche maatschappijen wegnemen. Daaraan hebben wij niets. De
zaak - nooit zeer hoopvol, na de volledige overgave door Commissarissen van den
Koninklijken Hollandschen Lloyd - staat er voor ons niet fraai voor.
Van Hengel heeft in zijn bespreking met Kröller veel meer het bezwaar van de
‘Nederland’ tegen verdere deelneming aan credietverstrekking aan den Koninklijken
Hollandschen Lloyd, als motief voor haar houding tegenover verlenging van den
regeeringssteun, op den voorgrond gebracht dan het algemeen reederijbelang. Dit is
van zijn standpunt belangrijk, omdat hij het laatste bezwaar geheel over het hoofd
gezien heeft, toen hij het in den Raad van Commissarissen had moeten opwerpen,
maar het maakt de positie van de ‘Nederland’ niet sterker. Naar mijn meening moet
zij toch voor de gevraagde ƒ 120.000 aan dat crediet deelnemen, omdat alle andere
credietgevers het ook doen.
En passant had Kröller losgelaten, dat Böger van de Hamburg-Amerika Lijn wel
voor Glässel van den Norddeutschen Lloyd zal moeten wijken en van het tooneel
verdwijnen. Al is een overeenkomst bereikt, overeenstemming tusschen die twee
machthebbers schijnt geenszins te bestaan.

1

J.F. van Hengel.
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24 Juni 1930.
Gisteren De Geer bezocht en hem aanbevolen bij zijn collega Verschuur er op te
werken, dat de Regeering aan de benoeming van Dijkstra vasthoudt. Hij zou het
heden met Verschuur bespreken, die hem nog niet meegedeeld had, dat hij die
candidatuur van ons ontvangen had. Ook deed hij voorkomen alsof het hem niet
bekend was of Verschuur niet reeds zijn toestemming tot het benoemen van Wm. H.
Müller & Co als directrice gegeven had. Ik zeide hem, dat dit blijkens het bezoek
van Kröller aan Van Hengel niet het geval was. Ik heb niet den indruk verkregen,
dat de Regeering eenige neiging gevoelt het been stijf te houden, ofschoon zij wel
begrijpt dat de voorgestelde oplossing verkeerd is.

26 Juni 1930.
Van Doorninck heeft Van Hasselt medegedeeld, dat De Geer zich zeer voorzichtig
tegenover mij uitgelaten heeft en dat de zaak er inderdaad wat beter voor staat dan
eenige dagen geleden. Wat dit beteekent, gissen wij slechts. Intusschen heeft Van
Hengel aan Kröller in een tweede gesprek meegedeeld, dat de
scheepvaartmaatschappijen bij hun standpunt blijven - maar ook Kröller weigert nog
een dualistische directie. Hij zal zich bij een beslissing van den Minister neerleggen,
maar de plannen die hij heeft om den Lloyd met vleeschen fruitvervoer te steunen,
laat hij onuitgevoerd indien hij zijn zin niet krijgt. Het contract tusschen den Lloyd
en den Norddeutschen Lloyd blijft intusschen bestaan. Van Aalst dreigt nu het crediet
aan den Koninklijken Hollandschen Lloyd in te trekken, terwijl nu de Engelsche
schuldeischers wier crediet op 1 Juli opvorderbaar is, de maatschappij failliet kunnen
laten gaan. Ik ben geneigd dit als chantage te beschouwen. Een dergelijke
verantwoordelijkheid zal hij niet op zich laden.1

1

Vgl. brief van J. van Hasselt aan Heldring, 27 juni 1930, in Collectie-Heldring: ‘Mijn conclusie
is: onze zaak staat er niet zoo slecht voor. Van Aalst heeft ontdekt, dat de Regeering onze
bezwaren inziet en richt zijn geschut nu op de S.M.N. (Stoomvaartmij. “Nederland”). Door
tijd te winnen, slaan we hem de troef van een antwoord vóór ult. Juni (voor de regeling van
het Engelsche crediet) uit handen.’
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2 Juli 1930.
Eenige dagen afwezig geweest. Naar Parijs gevlogen om een vergadering van de
Internationale Kamer van Koophandel bij te wonen. Met den nachttrein terug en te
IJmuiden aan boord van de ‘Patroclus’ gestapt, een boot van Holt, waarop een der
eigenaars, Lawrence Holt, Lord Mayor van Liverpool, die een bezoek aan Amsterdam
bracht, mij uitgenoodigd had een reisje naar zijn stad mee te maken. Het was een
heerlijk uitstapje. Er waren ongeveer 50 gasten aan boord, Engelschen, Hollanders
en eenige Duitschers; de verzorging was uitstekend, het weer prachtig en de kapitein
liet ons dicht langs de kust varen, zoodat wij de schoonheid van de Engelsche Zuidkust
ten volle konden genieten. Zondag brachten wij op Skomer door, een eiland dicht
onder de kust van Wales, door duizenden vogels bevolkt, meeuwen, puffins (een
soort dat, zittende, aan de pinguin doet denken), scholeksters en papagaai-duikers.
Eergisteren op de doorreis te Londen Hirst opgezocht, die op zijn reis naar Amerika
ernstig ziek is geworden en na een periode van beterschap opnieuw is ingestort. Hij
was echter zeer opgewekt. Ik hoop dat het niet mijn laatste bezoek is geweest.
Uit Parijs teruggekomen, bevond ik dat Van Aalst nu als oplossing voorstelt
Hissink, dien hij geheel had laten vallen, tot gedelegeerd commissaris bij den
Koninklijken Hollandschen Lloyd te benoemen, als controle op Wm. H. Müller &
Co.1 Dit brengt de zaak geen steek verder, want Hissink is geen figuur die tegen
Müller opgewassen is.
Een spoedvergadering van den Koninklijken Hollandschen Lloyd heeft eergisteren
plaats gehad, waarin Van Hengel het standpunt van de ‘Nederland’ en de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij verdedigde, maar alle andere commissarissen
bleven een phalanx om Van Aalst vormen en besloten den Minister nogmaals te
berichten, dat zij de benoeming van Wm. H. Müller & Co als de eenige goede
oplossing beschouwen. Intusschen gaat Van Aalst, die zeer verbolgen is, door met
de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ en de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij te dreigen met ontslagneming als commissaris en onttrekking
van den steun der Nederlandsche Handel-Maatschappij als verlader naar Indië
(‘Nederland’) en West-Indië (Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij).
De (in zaken onbenullige) Koning van

1

Vgl. brief van Van Hasselt, 27 juni 1930 (zie noot 1, p. 872).
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de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’, dien hij attaqueerde, is reeds bezweken
en verdedigt bij zijn collega's de retraite. Tegelberg heeft ook defaitistische neigingen.
Van Doorninck heeft aan Van Hasselt medegedeeld, dat Financiën geheel op mijn
standpunt staat. Echter moet Verschuur volgens Van Hengel reeds vóór mijn
interventie aan den Koninklijken Hollandschen Lloyd medegedeeld hebben, dat hij
geheel met de plannen zooals zij van dien kant uitgebroed waren, meeging. Het
wachten is nu op een daad van de Regeering.

5 Juli 1930.
Gisteren bespreking tusschen de voltallige directies der Stoomvaart Maatschappij
‘Nederland’ en Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, daar
eerstgenoemde een antwoord aan Van Aalst schuldig is en, naar 't schijnt, Van Hengel
aan Hissink. Van Aalst zegt niet te kunnen wachten met de beslissing of hij - en de
andere in aanmerking komenden - het crediet, aan den Koninklijken Hollandschen
Lloyd, door Engelsche werven gefourneerd, gedeeltelijk zullen overnemen. Hij wil
dat alleen doen, indien de Koninklijke Hollandsche Lloyd door Müller beheerd wordt,
van wiens relaties in den vleesch- en bananenhandel hij zegt het heil voor die reederij
te verwachten. Die beslissing moet zeer spoedig genomen worden, en valt zij
ongunstig uit, dan verklaren de Engelschen den Koninklijken Hollandschen Lloyd
failliet en is de geheele zaak verloren. Koning en Tegelberg zijn voor inwilliging
van het voorstel: Hissink - gedelegeerd commissaris -, Delprat1 en Bronsing willen
volhouden - Van Hengel, wiens positie moeilijk is, wil dat Kröller eerst met de
directies der beide maatschappijen spreekt. Ten slotte wordt besloten te trachten den
Minister van Arbeid2 te bewegen het daartoe te leiden. De bedoeling is Kröller te
overtuigen dat de maatschappijen niet uit wantrouwen jegens zijn persoon handelen,
maar gedekt willen zijn tegen de bevelen die hij van den Norddeutschen Lloyd kan
ontvangen, en hem te overreden het mededirecteurschap van Dijkstra te aanvaarden.
Wij maken ons niet wijs dat hij dit doen zal, maar wellicht accepteert hij een tweeden
gedelegeerd commissaris in den persoon van Van Hengel. Daarmede zou althans
iets van onze zeer gerechtvaardigde wenschen voor meerdere zekerheid ge-

1
2

Mr. D.A. Delprat. Vgl. over de positie van hem en zijn collega's de in noot 1, p. 872 genoemde
brief van Van Hasselt.
Mr. T.J. Verschuur (minister van arbeid, handel en nijverheid).
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red zijn. Delprat begint met Heringa te vragen waar een brief blijft dien deze hem
als van den Minister komende toegezegd had en waarin de wensch tot een overleg
tusschen Müller en de Amsterdamsche maatschappijen zou uitgesproken worden.
Die brief had reeds lang moeten ontvangen zijn, maar blijft uit.

8 Juli 1930.
In plaats van dien brief is er een brief van Heringa aan Van Hengel ingekomen waarin
het jezuïtisch wordt voorgesteld alsof de afspraak was dat de reederijen verder van
zich zouden laten hooren en de vraag gesteld wordt, of zij zich tegen de indiening
van het wetsontwerp verder zullen verzetten. De Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’
wilde het verzet inderdaad staken, doch ik verklaarde mij met de oplossing-‘Hissink’
niet tevreden en stelde nu voor, dat Van Hengel - c.q. te substitueeren door een zijner
collega's van de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ - eveneens gedelegeerd
commissaris zou worden, daar ik inzag dat de andere eisch - Dijkstra mededirecteur
- niet verwezenlijkt zou worden en de Ministers hun handen van den Lloyd zouden
aftrekken, waarmede hij voorgoed naar den kelder zou zijn. De Stoomvaart
Maatschappij ‘Nederland’ vereenigde zich daarmede. Van Hengel ging Kröller
spreken. Deze kwam gisteren naar Amsterdam, en in een bespreking, waarbij
Tegelberg, Van Hengel, Van Hasselt en ik ook tegenwoordig waren, werd de zaak
beklonken, afhankelijk van de goedkeuring van de Regeering en de Commissarissen
van den Lloyd. Kröller zal trachten beiden ertoe over te halen. Veel moeite zal zulks
hem niet kosten, denk ik. Ik zal blij zijn als deze aldus geregeld is. Het is een oplossing
die een samenwerking met Müller en den Norddeutschen Lloyd mogelijk maakt, en
ofschoon de figuur: Müller directeur, cargadoor en stuwadoor van den Koninklijken
Hollandschen Lloyd en agent van den Norddeutschen Lloyd op zichzelf bedenkelijk
blijft, hebben wij meer bereikt dan ik - na al hetgeen reeds bedorven was waarschijnlijk achtte.
Kröller heeft Tegelberg bericht (Van Hengel is afwezig) dat de Ministers zoowel
als de Commissarissen van den Koninklijken Hollandschen Lloyd, met de
voorgestelde oplossing meegaan en de verlenging van den staatssteun dientengevolge
aan de Staten-Generaal voorgesteld zal worden.1 Minister Verschuur had hetzelfde
reeds aan

1

Wet van 31 december 1930, tot toekenning van kasvoorschotten van de N.V. Kon. Hollandsche
Lloyd, Staatsblad, 529. Steun maximaal ƒ 1 miljoen per jaar.
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Valstar gezegd en er bij gevoegd, dat de Regeering den Koninklijken Hollandschen
Lloyd anders moet laten schieten. Hij was niet erg over Van Hengel te spreken, die
eerst zoo laat tot zijn tegenwoordige inzicht gekomen was en hem veel moeite
bespaard zou hebben indien hij het algemeene belang en dat van de Amsterdamsche
reederijen van stonde af goed had ingezien.
De economische crisis die de wereld teistert, en van veel diepere beteekenis is dan
alle andere kenteringen die ik gekend heb, heeft een angstige stemming in
bestuurskringen teweeggebracht, welke onoverwogen wettelijke maatregelen als het
suikerwetje1 in de wereld stuurt en dreigt onze economie te verstoren. Ik heb daartegen
in een Handelsbladartikel2 gewaarschuwd en coördinatie en samenvoeging van
landbouw, nijverheid en handel onder een dienst ‘Economische Zaken’ met een
directeur-generaal bepleit, daar ‘landbouw’ op allerlei noodmaatregelen uit is en zich
weinig van andere belangen aantrekt.3 Kan4 is een impulsief en gevaarlijk man. Dit
artikel heeft bedenkingen van Van Doorninck uitgelokt, die naar mijn meening den
toestand te eenzijdig fiscaal bekijkt. Intusschen roept Minister Verschuur tegen 14
dezer de Commissie voor de Economische Politiek tezamen om over de crisis te
beraadslagen. Het is de eerste maal sedert vele jaren, dat dit lichaam bijeenkomt.
Is de toestand in het algemeen slecht, hij is het in het bijzonder in de scheepvaart.
Millioenen tonnen liggen stil, en de vrachten ondergaan desniettemin niet de minste
verbetering. Zij zijn op een ongekend laag niveau. Bij de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij kost het bedrijf zwaar verlies, en indien er niet spoedig een
wending ten goede komt, zal zij voor een tekort aan middelen komen te staan.

1
2
3

4

Vgl. hier noot 2, p. 868.
Vgl. Heldring, Paniek of bezinning. Vgl. hier bijlage.
Vgl. over Verschuurs streven tot reorganisatie: Hirschfeld, Economische politiek, p. 27 vlg.
V. vond op zijn departement op economisch gebied niet meer dan een ‘snoepwinkeltje’, naar
hij zei; Heldrings gedachten zijn hem waarschijnlijk eerder tot stimulans dan tot inspiratie
geweest.
Mr. J.B. Kan, de secr.-generaal van binnenlandse zaken en landbouw.
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21 Juli 1930.
De vergadering van de Commissie voor de Economische Politiek leverde een
verrassing. De economische crisis stond op de agenda, maar het eigenlijke punt van
bespreking was de vraag of Nederland van handelspolitiek moet veranderen en meer
in het bijzonder of het de Handelsconventie van Genève moet ratificeeren. Kortenhorst
verklaarde eerst in de laatste plaats met beschermende rechten of vechttarieven te
zullen aankomen en steunde mijn betoog in het Handelsblad1 ten gunste van de
samenvoeging van landbouw bij handel en nijverheid tot één economischen dienst.
Sprak hij zich niet al te duidelijk over de ratificatie uit, de
arbeidersvertegenwoordigers - althans de Roomsche en de socialist - waren er sterk
voor, zoo ook Treub, die tevens op grond van zijn ervaring als minister de
samenvoeging bepleitte. Nederbragt verdedigde de ratificatie uitmuntend. Op verzoek
van den Minister zullen Kortenhorst, Jitta2 en ik de conclusies ontwerpen, die aan
een volgende vergadering voorgelegd zullen worden.3

22 Juli 1930
In de laatste vergadering bij de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ bracht
Tegelberg de opvolging van De Graeff4 ter sprake, waarvoor Rutgers5, de gouverneur
van Suriname, genoemd wordt. Men was algemeen van meening, dat dit een
rampzalige keus zou zijn. Hij schijnt echter door zijn schoonvader, Idenburg6, bij
den Minister De Graaff gepousseerd te worden. Hij is een calvinistisch drijver, die
in Suriname geen groote regeerderstalenten tentoongespreid heeft. De Indische
zakenlieden, die hem als directeur van den landbouw kennen, vreezen dat hij niet
zal weten te handelen als het er op aankomt.
Eergisteren besprak ik de zaak met Fock, die de keus ook verkeerd zou vinden en
haar aan De Graaff zou ontraden. Maar wie dan wel?

1
2
3

4
5
6

Vgl. hierboven onder 8 juli 1930.
Prof. mr. A.C. Josephus Jitta.
Vgl. hier bijlage. De conventie werd bij de wet van 19 februari 1931, Staatsblad no. 59,
bekrachtigd. Daar slechts een deel der betrokkenen de conventie ratificeerde, heeft zij geen
praktische betekenis gehad.
Als gouverneur-generaal van Ned.-Indië.
Dr. A.A.L.R. Rutgers.
A.W.F. Idenburg.
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Volgens hem is er in Indische ambtenaarskringen geen geschikte persoon aanwezig.
Welter, waarmede sommige zakenlieden wegloopen, is volgens hem, hoewel
bekwaam, te zeer secretarie-man (evenals De Graeff). Ook zijn godsdienst,
Roomsch-Katholiek, is een bezwaar, hoewel minder dan bij Trip, die volgens Fock
fel is - staatsgevaarlijker ter zake van het streven van de missie op het gelijke terrein
als de zending toegelaten te worden. Trip is overigens knap en doortastend, maar
staat vrij vreemd tegenover de inlandsche stroomingen en beziet alles door de fiscale
bril. Hij nòch Welter zijn mannen naar het hart van Nolens, doch zullen aan Ruys
wel sympathiek zijn. Colijn heeft aan Fock gezegd, dat hij het ambt niet begeerde
wegens de gezondheid van zijn vrouw en omdat hij de Anti-Revolutionaire partij
niet in den steek kan laten.1 Colijn had Linthorst Homan als candidaat hooren noemen.
Rutgers vond hij te jong(!). Waarschijnlijk ziet hij er geen regent in. Ik zeide Fock,
dat ik Linthorst Homan in den oorlog als een zeer flink en sympathiek man had leeren
kennen, die in de moeilijkheden en intriges aan de uitvoervergunningen, waarover
hij ging, verbonden, zijn man stond. Ook als Commissaris van Drente heeft hij een
goeden naam. Waarschijnlijk is hij in de pas bij Kan, secretaris-generaal van
Binnenlandsche Zaken, en zoo bij Ruys. Hij is echter nooit in Indië geweest. Op het
gebied van niet-Indische specialiteiten komende, noemde ik Droogleever Fortuyn,
die als burgemeester van Rotterdam zoo goed voldoet. Hij moet echter al 63 jaar oud
zijn, en later schoot mij de persoon van Kalff te binnen, die zeker alle eigenschappen
voor een goed Gouverneur-Generaal bezit. Ik noemde hem schriftelijk. Fock noemde
ook nog Karnebeek, die echter volgens hem niet meer beschikbaar is, ook al wegens
de gezondheid van zijn vrouw. Ik zou hem wegens zijn onbetrouwbaarheid niet
wenschen en betwijfel of hij in het uur van gevaar koelbloedig zou zijn. In de
Troelstra-coup d'état was hij het niet. Zelfs Vissering noemde Fock - tot mijn
verbazing. Die mist alle eigenschappen van een regeerder - een slecht menschenkenner
- weltfremd - van matige bekwaamheid - bang als een wezel. Bovendien zal hij ook
wel 63 jaar oud zijn2 en is erg met zijn gezondheid begaan.

1
2

Vgl. hieromtrent Puchinger, Colijn, p. 156 vlg.
Vissering is dan 65 jaar oud.
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Fock heeft in deze aangelegenheid weinig invloed, maar in de omstandigheden,
niemand op den voorgrond staande, wordt wellicht eenigermate naar hem geluisterd.
Met den Minister van Koloniën1, sfinxachtige figuur, kan ik niet opschieten.

23 Juli 1930.
Een en ander deelde ik aan Delprat2 mede, die het aan Treub overbracht. Deze schakelt
Droogleever Fortuyn uit als zijnde geneigd te zeer naar de sterkste partij te kijken
(ik laat dit voor Treub's rekening). Hij vindt Kalff en Linthorst Homan goed, maar
telt het bezwaar, dat zij Indië niet kennen, zeer zwaar. Hij houdt het op Welter, als
Colijn blijft weigeren. Hij meent, dat deze nog wel zal toehappen, als er pressie op
hem uitgeoefend wordt.

25 Juli 1930.
Gisteren met Philips3 en Bennink (Handels Vereeniging Amsterdam) bij Fock geweest
om hem van de wenschelijkheid tegen het suikerwetje4 te stemmen, te overtuigen.
Hij weifelt: hij erkent het doellooze en verkeerde van het wetje, maar vindt het
bedenkelijk dat de liberale fractie in de Eerste Kamer anders zou stemmen dan haar
zuster in de Tweede Kamer, en daar het wetje, de liberalen vóór of tegen, toch
aangenomen wordt, acht hij er veel voor te zeggen, dat zij hun steun eraan geven,
omdat de partij anders noodeloos stemmen bij de boeren verliest. Ik zeide hem, dat
een redevoering van den heer Fock, louter door gezond verstand ingegeven, niet zou
nalaten in den lande grooten indruk te maken en de partij in de steden zou versterken.
Hij is echter door en door verpolitiekt, en ik verwacht niets van hem. Hij waagde
nog de opmerking, dat de Amsterdamsche Kamer van Koophandel het wetje als niet
beschermend had gekarakteriseerd. Hoe hij eraan kwam, is mij niet duidelijk. Het
tegenovergestelde is waar.5 Hij zeide ook nog, dat vier leden der fractie zich reeds
aan het wetje gebonden hadden, waaronder natuurlijk Van den Bergh. Het is een
droevige toestand. Iedereen is

1
2
3
4
5

S. de Graaff.
Mr. G.H.M. Delprat.
Mr. A. Philips.
Vgl. hier noot 2, p. 868.
Vgl. Adres der Kamer van Koophandel te Amsterdam aan de Eerste Kamer, 15 juli 1930, in
Jaarverslag K.v.K. A'dam (1930), bijlage 13.
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overtuigd van het prullige van dit wetje, en het gaat erdoor omdat alle partijen den
boer te vriend willen houden.
Gelukkig heb ik zelfs bij Kortenhorst steun voor mijn streven naar een
gecentraliseerden economischen dienst, waaronder landbouw, onder één Ministerie.
Alleen wil hij Arbeid afzonderlijk houden en daaraan nog Volksgezondheid,
Krankzinnigenwezen enz., thans onder Binnenlandsche Zaken ressorteerende,
toevoegen, omdat men anders steeds sociaal-specialisten als minister zal behouden
en de economie in het gedrang komt, zooals nu het geval is. Zonder de waarde van
zijn argument te ontkennen, meen ik dat de verbinding van Arbeid met Economische
Zaken het groote voordeel heeft, dat de Minister die verantwoordelijk is voor sociale
wetgeving, ook de economische belangen te behartigen heeft en daarmede rekening
houdt.1 Vroeger toen Arbeid apart was, werd er maar op los gelegisleerd. Dat de
Minister geen economische kennis heeft, is een bezwaar, maar indien aan het hoofd
van den dienst van Economische Zaken een directeur-generaal als Trip komt, vindt
de Minister voldoende voorlichting. In deze richting van concentratie en coördinatie
gaat dan ook ons advies aan de Commissie voor de Economische Politiek, waarvoor
Kortenhorst en Jitta gisteren bij mij waren.2 Wij zijn het echter niet over de ratificatie
der handelsconventie eens geworden.

12 Augustus 1930.
Het suikerwetje is aangenomen.3 Hadden de liberalen tegengestemd, dan was het
verworpen. Zij zijn echter opportunist geweest. Bennink wil dat wij onze houding
tegenover de partij herzien. Ik kan hem geen ongelijk geven, maar ik heb hem
geschreven, dat wij onze inzichten kenbaar hadden moeten maken voordat het ontwerp
in de Tweede Kamer kwam. Rutgers4 valt den lamlendigen bij. Er is dus alle reden,
voor de toekomst onze gedragslijn vast te stellen en het aan het partijbestuur te laten
weten.

1

2
3
4

Pas 1 mei 1932 werd het departement van arbeid, handel en nijverheid omgezet in een dep.
van economische zaken en arbeid; per 12 juni 1933 werd het departement gesplitst in één
voor economische zaken en één voor sociale zaken.
Vgl. Hirschfeld, Economische politiek, p. 32 vlg.
Vgl. notitie onder 25 juli 1930 en Heldrings artikel, De landbouw en de crisis.
Mr. J. Rutgers.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

881
Intusschen ga ik eerst met een maand vacantie, waaraan ik groote behoefte heb.
In de Internationale Kamer van Koophandel heb ik mijn positie van Voorzitter
van het Comité voor de Handelspolitiek neergelegd, omdat men - ik zie Pirelli er
achter - de voornaamste taak van het Comité: te adviseeren inzake tariefverlaging,
zonder mij te consulteeren naar het Comité Europe heeft overgebracht, waar de
industrieelen den boventoon voeren en men niets van tariefverlaging, des te meer
van cartels hebben moet.1

15 Augustus 1930.
Gisteren Beelaerts nog gesproken over de handelspolitieke moeilijkheden met
Frankrijk en Duitschland, die onze activisten en protectionisten door hun scherpe
verhoogingen van agrarische invoerrechten, en Duitschland speciaal door zijn cynische
ontduiking van de meestbegunstigingsclausule (Finsch-Duitsch leveringscontract
van boter)2, op het oogenblik verijdeld, hoe langer hoe sterker maken. Beelaerts
veroordeelde den boycot, door den Zuivelbond tegen Duitschland naar aanleiding
van zijn illoyale houding uitgevaardigd en nu weer voorloopig herroepen. Ik acht
die actie juist, uitgaande van een particuliere groep, die op eigen verantwoordelijkheid
handelt, en geloof dat zij in Duitschland indruk gemaakt heeft. Ik erken echter, dat
het ook in handen van particulieren een gevaarlijk wapen is, want de repercussies
die er uit voortvloeien, treffen andere bedrijven. Een land erkent nooit zijn ongelijk,
eenzijdig voorgelicht door zijn pers, en zoo dreigde, van de Duitsche landbouwkringen
uitgaande, een actie tegen alle Nederlandsche uitvoerproducten en maakten de kleinere
fabrikanten, die aan de Nederlandsche reederijen hun transporten toevertrouwen,
aanstalten ze aan de Duitsche concurrenten toe te vertrouwen. Gelukkig is door de
intrekking van den boycot de scherpte van de worsteling er op het oogenblik van af,
en Posthuma (voorzitter van den Zuivelbond) zeide mij, dat men nu met andere
middelen tegen de voorgenomen verhooging van het

1
2

Vgl. Claringbould, Chambre de Commerce Intern. et son com. nat. neerl.
Duitsland had aangekondigd per 29 november 1930 een invoerrecht van 50 Mk. per 100 kg
boter te heffen. Finland had voor een contingent van 5000 ton boter een tariefreductie
gekregen. De vraag was of ook Nederland op grond van de meestbegunstigingsclausule
daarop het recht had.
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recht op boter (van M 27½ op 50) zal moeten strijden. In een artikel in de Kölnische
Zeitung, op verzoek van de redactie geschreven, dring ik op matiging der Duitsche
handelspolitiek aan, zonder welke men in Nederland, Duitschlands op één na grootsten
afnemer, ten slotte tot een afweerpolitiek zal overgaan, hoezeer ik ook daartegen
ben. Ik maak mij geen illusies dat Duitschland verstandiger zal worden, want de
agrariërs hebben er het heft in handen.
Beelaerts bleek een sterk voorstander van mijn wensch tot coördineering van de
geheele economie onder één ministerie met een knappen directeur-generaal aan het
hoofd te zijn.
Met België zijn de onderhandelingen niet opgeschoten. Beelaerts meent dat België
niet tot overeenstemming komen wil. Die meening deel ik, anders had het op het
punt van de verbinding van Antwerpen met den Rijn na onze tegemoetkoming
zijnerzijds ook eenige bereidheid tot concessies getoond. Echter niets daarvan.
Beelaerts meent dat de Belgische politici het antagonisme tegen Nederland als het
cement tusschen Walen en Vlamingen gebruiken. Hij is met mij van oordeel dat wij
niet langer moeten dralen den tegenwoordigen vaarweg te verbeteren, met name in
het Hellegat en door de sluizen in het Hansweert-kanaal te verbeteren en de
spoorwegbrug bij Vlake te verhoogen. De belangen van de eigen Nederlandsche
vaart eischen zulks, en voor België kan het niet anders dan gunstig werken, hoezeer
de schreeuwers daar, na de tentoonstellingen, die nu een moeilijk gehandhaafd
decorum medebrengen, weer aan het woord zullen komen.

28 Augustus 1930.
Ik heb mijn reis moeten onderbreken, want te Kassel, waar ik met Miek en Jérôme1
vertoefde, bereikte mij het bericht van den plotselingen dood van Dubois, secretaris
der Kamer van Koophandel, een buitengemeen zwaar verlies voor haar. Acht jaar
heb ik dagelijks met hem samengewerkt. Een voortreffelijk medewerker, zeer
intelligent, van een ongewone werkkracht, groote kennis van personen en karakter.
Hij was eerst 47 jaar oud.

1

Kinderen van Heldring.
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16 September 1930.
Na deze onderbreking toog ik naar Engeland, om daar de rest van mijn vacantie door
te brengen. Mij trokken de oevers van de Theems aan, mij uit mijn jonge jaren zoo
goed bekend.1 Ik ging naar Wellingford, niet ver van Oxford gelegen, later naar
Goring, waar ‘Ye Miller of Mansfield’ een nog altijd even aantrekkelijke inn is, al
is de vroegere herbergier - een soort gentleman-innkeeper - Mr. Mitchelmore
overleden, en tenslotte naar Marlow in ‘The Compleat Angler’. Van wandelen
gesproken, vooral van Henley en Marlow uit kan men prachtig wandelen. Ik besloot
mijn vacantie met een paar dagen te Lyme Regis aan de Zuidkust op de grens van
Dorset en Devon, een oud stadje, tevens badplaats met een verrukkelijke wandeling
naar Seaton (dit is zelf een banaal badplaatsje) over de Landslip Cottage door
prachtige vegetatie.
Van het eerste gedeelte van mijn vacantie, in Duitschland doorgebracht, moet ik
nog boekstaven, dat het mij naar Stuttgart, Bamberg, Würzburg, Aschaffenburg en
tal van kleine oude stadjes daartusschen gelegen leidde, en daarna door, over Alsfeld,
door de Schwaben met zijn eigenaardige volksdrachten, naar Kassel en tenslotte
langs den Weser over Münden naar Höxter, een ander, niet vermoed gedeelte van
Duitschland, ook vol 16e en 17e eeuwsch schoon. Maar den meesten indruk maakte
Bamberg met zijn 13e-eeuwsche beeldhouwwerk in de kathedraal.
Thuisgekomen vond ik W.F. van Leeuwen overleden. Hij was reeds lang geheel
afgetakeld. In zijn goeden tijd was hij een leider met groote geestkracht, maar geneigd
tot schwadroneeren. Als iemand burgemeester van Amsterdam, commissaris van
Noord-Holland en vice-president van den Raad van State is geweest, zal hij ook wel
bekwaamheden hebben gehad. Ernst van Lennep, een clubgenoot, had groote
bewondering voor hem uit den studententijd behouden. Zijn zeer intelligente en
charmante vrouw was hem tot grooten steun. Ik herinner mij hem vooral uit de
stakingsdagen van 1903, toen hij burgemeester was en niet schitterde door rustige
vastberadenheid. Later sneed hij aan diners geweldig over de door hem gespeelde
rol op.

1

Vgl. hier p. 75.
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21 September 1930.
Dezer dagen kwam Bruins mij vertellen, dat de verhouding tusschen de Nederlandsche
Bank en de Internationale Bank te Bazel alles te wenschen heeft overgelaten, zoodat
Mc Garrah, president van de Internationale Bank, den journalist Pelt naar
Buitenlandsche Zaken gestuurd heeft om de Regeering op het bedenkelijke van den
toestand te wijzen. Bruins is er toen als Koninklijk Commissaris bij gehaald, en het
bleek dat de directie der Nederlandsche Bank uit kuikenachtigheid, gemengd met
een soort hoogmoed, een brief van Mc Garrah niet beantwoord had, aan de
Internationale Bank geen gelden in deposito had willen geven, terwijl zij niet eens
controle houdt op de gelden die de Internationale Bank hier plaatst, n.b. bij
Mendelssohn, De Bary, de Rotterdamsche Bank en voor een klein deel bij Hope.
Een zeer krachtige interventie van De Geer bij de Bank heeft haar onmiddellijk doen
bijdraaien, maar haar incompetentie in internationale aangelegenheden is evident.
Vissering is huiverig in de Internationale Bank te gaan zitten, hetgeen 10 reizen naar
Bazel per jaar medebrengt. Zijn gezondheid schijnt niet al te best te zijn. Bruins acht
het urgent, dat de Bank gereorganiseerd wordt en Vissering weggaat. Ik ben al lang
van die meening, maar Bruins wenscht de nieuwe president te zijn, waarvoor hij
enkele goede, maar ook enkele zeer slechte eigenschappen heeft.

29 September 1930.
Den 26sten Ministers Verschuur en Terpstra gesproken. Verschuur over het rapport
der Commissie Posthuma inzake economische voorlichting, dat ik onbruikbaar acht
(staatsrechtelijk en practisch)1, en over den eierenhandel, waarin Landbouw dwaze
dingen staat te doen.2 Minister accoord. Hij is zeer bezorgd over de tijden. Inderdaad,
hij heeft gelijk, want naast de economische ellende komt de politieke onrust, in sterke
mate vermeerderd door den uitslag der verkiezingen in Duitschland.3 Met Terpstra
liep het onderhoud over

1
2
3

Vgl. Hirschfeld, Economische politiek, p. 28.
Pas in 1932 zou het tot een gunstige regeling komen.
De verkiezingen voor de Rijksdag brachten een verzwakking van het centrum;
nationaal-socialisten kwamen van 12 op 107, communisten van 54 op 77.
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de cursuswet en de decoratiekwestie.1 Ik sprak hem niet over de Six-

1

De ‘Cursuswet’.
Op 7 maart 1927 werd bij Koninklijk besluit, op voordracht van de minister van onderwijs,
kunsten en wetenschappen, een staatscommissie ingesteld met de navolgende opdracht:
a. te onderzoeken, of het gewenst en mogelijk is het aanvullend onderwijs voor de rijpere
jeugd zodanig te regelen dat
1. de verschillende, thans bestaande soorten van aanvullend onderwijs (cursussen voor
voortgezet lager onderwijs, nijverheidscursussen, handelscursussen) onderworpen worden
aan gelijkluidende wettelijke voorschriften, onder meer ten aanzien van het Rijkssubsidie,
zonder dat evenwel de uitgaven welke thans ten behoeve van dit onderwijs worden gedaan,
verhoogd worden;
2. aan de besturen van gemeenten en van rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen,
wier statuten het oprichten en instandhouden van scholen of cursussen voor aanvullend
onderwijs voorschrijven, de grootst mogelijke vrijheid worde gelaten in het beheer dier
scholen of cursussen;
b. indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, haar voorstellen te belichamen in
ontwerpen van wet, c.q. van algemene maatregelen van bestuur.
Deze Commissie (de Commissie-Van Wijnbergen geheten naar haar voorzitter), door de
minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen op 5 april 1927 geïnstalleerd, bracht in
juli 1928 een voorlopig rapport uit aan de Koningin.
Op 2 februari 1929 werd het ontwerp van wet tot regeling van het aanvullend onderwijs (de
Cursuswet) bij de Staten-Generaal ingediend. (Zie de bijlage bij de Handelingen der
Staten-Generaal, 1928-1929, nr. 297.) Blijkens de considerans beoogt dit wetsontwerp de
ontwikkeling der niet meer leerplichtige jeugd die geen volledig dagonderwijs ontvangt,
door het verschaffen van aanvullend onderwijs te bevorderen. Dit aanvullend onderwijs zal
gegeven moeten worden in cursussen (art. 2). Nadat de bovengenoemde Staatscommissie in
maart 1930 een eindrapport had uitgebracht, werd op 21 oktober daaropvolgend een nota
van wijzigingen ingezonden aan de voorzitter van de Tweede Kamer, vergezeld van een
gewijzigd ontwerp van wet (zie de bijlagen bij de Handelingen der Staten-Generaal,
1930-1931, nr. 51). Uit het daaropvolgende voorlopig verslag van 4 februari 1931 blijkt, dat
er volgens de Commissie van Rapporteurs toch nog vele bezwaren kleefden aan dit
wetsvoorstel. Ook een groot aantal verenigingen op onderwijsen jeugdgebied deed (wederom)
protesten horen, vooral van de kant van het nijverheidsonderwijs. Moeilijkheden op financieel
gebied ontbraken niet.
Op 24 december 1935 trok de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen J.R.
Slotemaker de Bruïne, het ontwerp van wet in, nadat bij Koninklijk besluit van 25 oktober
1935, nr. 21, de Staatscommissie was ontbonden. (Over de decoratiekwestie: blz. 886. noot)
De ‘decoratiekwestie’.
Een onderzoek in het archief van de Afdeling Kabinet van het Ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen - de Afdeling die decoratieaangelegenheden behandelt - heeft
geen decoratiekwestie aan het licht gebracht omstreeks september 1930. Wel blijkt uit de
Handelingen van de Staten-Generaal, zitting 1931-1932, bijlage A, hoofdstuk II, nr. 5 en 7,
blz. 1 betreffende de Rijksbegroting 1932, dat door sommige leden van de Commissie van
Rapporteurs geklaagd wordt, in een verslag d.d. 17 oktober 1931, over de ruime verlening
van ridderorden, gepaard aan ongemotiveerde onderscheidingen naar de maatschappelijke
stand van de gedecoreerden.
Het antwoord van de minister van financiën, De Geer, ingezonden op 26 oktober 1931, luidt:
‘Het aantal ridderorden gaat niet in opgaande lijn en is de laatste jaren gemiddeld zelfs niet
onbelangrijk lager dan vóór 1925. Ook is in den laatsten tijd niet, in tegenstelling met vroegere
praktijk, ongemotiveerd onderscheid gemaakt naar maatschappelijke stand.’
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kwestie1, die de brave Visser, naar ik vrees, verknoeid heeft. Eerst doe ik nog een
poging om die zaak via hem in orde te krijgen, ofschoon hij blijk geeft niets meer te
willen of te kunnen doen.
1

De ‘Six-kwestie’.
Bij een akte van 1 september 1922, verleden voor notaris Rudolf Nicolai te Amsterdam,
werd door jhr. dr. Jan Six, heer van Hillegom en Wimmenum, en door zijn neef jhr. Jan
Willem Six, heer van Vromade, opgericht de Six-stichting, waarvan het doel is, volgens art.
2 van de stichtingsoorkonde, het in Nederland onvervreemd en onbezwaard in goede staat
van onderhoud bijeenhouden en voor kunstliefhebbers kosteloos toegankelijk stellen van de
in het hoofd van de akte genoemde verzameling van de met goedvinden van het bestuur
daarbij te voegen kunstvoorwerpen of zaken, op het geslacht Six betrekking hebbende. Op
6 september 1922 werd een overeenkomst met de Staat der Nederlanden gesloten, waarin
werd bepaald, dat, indien niet behoorlijk door de Stichting aan artikel 2 en 23 (betr.
openstelling e.d.) der stichtingsoorkonde zou worden voldaan, de minister onder wiens beheer
de kunsten zullen behoren, de stichting kan manen het bepaalde bij die artikelen getrouw na
te komen binnen een door hem te bepalen termijn. Als de stichting aan deze aanmaning naar
zijn oordeel niet of niet voldoende tegemoet komt, is de minister bevoegd om de stichting
in staat van gebreke te stellen en ƒ 80.000, - boete te eisen. Deze ƒ 80.000, - is aan de familie
Six uit 's rijks schatkist uitgekeerd als teruggave van successierechten voor kunstvoorwerpen.
Op 8 december 1926 overleed Jhr. dr. J. Six van Hillegom. De erven achtten de legitieme
portie in niet onbelangrijke mate aangetast door de stichtingsakte en de overeenkomst met
de Staat. Zij verzochten bij monde van hun advocaat ontheffing van hun verplichting tot
betaling van successierecht benevens vrijdom van personele belasting voor het perceel Amstel
218 te Amsterdam, zolang daarin de Six-stichting gevestigd zal blijven. Aan dit verzoek
werd ten slotte slechts gedeeltelijk voldaan, aangezien op 3 oktober 1927 door de minister
van financiën aan de in het vooruitzicht gestelde kwijtschelding van ƒ 125.000, - aan
successierechten de eis werd verbonden om ook van de buiten de stichting nog overgebleven
kunst en haar behuizing afstand ten behoeve van de stichting te doen. De erven, hierover
zeer ontstemd, besloten daarna een gedeelte van de collectie te doen veilen. Eerst op 9 juni
1928 besloot de minister van financiën definitief tot kwijtschelding van de successierechten.
De veiling vond plaats in oktober 1928. Bij de behandeling van de begroting 1929 werd op
6 november 1928 in de Tweede Kamer gevraagd, waarom het Rijk geen stappen had gedaan,
in vereniging met het Gemeentebestuur van Amsterdam en enige kunstvrienden, om de beste
stukken uit de collectie-Six voor ons land te behouden. Het werd ten zeerste betreurd, dat
dit niet was geschied. (Zie Handelingen Tweede Kamer 1928-1929, Bijlage A, Staatsbegroting
1929, hoofdstuk VI, nr. 4, Voorlopig verslag, p. 16, betreffende VII, Kunsten en
Wetenschappen.)
De Memorie van Antwoord van de toenmalige minister van onderwijs, kunsten en
wetenschappen, Waszink, ingezonden op 29 november 1928, was vrij uitgebreid en hield
onder meer in de regeling die met de familie Six getroffen was en welke financiële offers
het Rijk zich wel had moeten getroosten. Over deze Memorie van Antwoord waren de erven
niet te spreken, aangezien niets vermeld was over de offervaardigheid van de familie Six.
Op 7 december 1928 volgde over deze aangelegenheid een discussie in de Tweede Kamer
tussen een aantal Kamerleden en minister Waszink, nadat de advocaat van de familie zich
tot de leden van de Tweede Kamer had gewend met een resumé.
Vgl. Handelingen Tweede Kamer, 1928-1929, p. 919-926. Over wat aldaar werd gezegd
door de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen waren de erven, i.c. hun advocaat,
verbolgen.
Op 2 augustus 1929, 17 juli en 29 september 1930 schreef E. Heldring, te Amsterdam, brieven
aan de chef van de Afdeling Kunsten en Wetenschappen van het Departement, de heer P.
Visser, betreffende de Six-kwestie, waarin hij het opneemt voor de familie Six. De heer P.
Visser heeft deze aangelegenheid van het begin af behandeld en volgens Heldring kennelijk
niet juist. Hierover vermag ik mij niet uit te laten.
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Heden vergadering aan Buitenlandsche Zaken van de sub-commissie voor de
handelspolitieke betrekkingen met Duitschland, waarbij ook Patijn en Kalff
tegenwoordig. De voornaamste vraag was wat tegenover Duitschland te doen, dat
een zoo onbehoorlijke houding tegenover ons, in de eerste plaats in de boteruitvoer,
inneemt. De boycot van den Zuivelbond bleek bij de Regeering niet
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veel sympathie gehad te hebben, en men is bang voor de gevolgen van een herhaling
ervan. Patijn en Kalff spraken er tot mijn verwondering met welgevallen en luchthartig
over. Posthuma was niet aanwezig. Ik erkende dat in onderhandelingen met Duitschers
een
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krachtig gebaar soms zeer nuttig kan zijn en dat ik den boycot daarom na de gemeene
poets die Duitschland onze boteruitvoer wilde bakken, ook met sympathie begroet
had, meenende dat hij in Duitschland indruk gemaakt heeft. Het is echter een
gevaarlijk wapen - tweesnijdend en zich snel buiten de perken van het beheerschbare
terrein uitbreidende. Het is waarschijnlijk dat Duitschland zijn boterpolitiek wil
doorzetten en een tweeden boycot zou ik verkeerd achten. Wij zijn weliswaar het
eerste of tweede exportland voor Duitschland, maar terwijl die export maar 10% van
Duitschland's geheelen uitvoer bedraagt, gaat meer dan 40% van onzen uitvoer naar
dat land, terwijl bovendien Duitschland tal van onze artikelen gemakkelijker kan
ontberen dan wij tal van Duitsche artikelen (b.v. kalizout, scheepsbouwmateriaal,
rails, constructiedeelen enz.). De kans op welslagen van een boycot, die door
Duitschland beantwoord wordt en zich tot andere artikelen uitbreidt, is daarom
twijfelachtig. Hierbij is nog niet eens gesproken over den terugslag van een dergelijken
strijd op de Nederlandsche scheepvaart, die het vervoer van Duitsche goederen niet
kan missen. Reeds bij den laatsten boycot was de neiging van Duitsche verschepers
bemerkbaar, hun lading aan ons te onthouden. De strijd eindigde gelukkig intijds,
doch Posthuma is nog zeer vechtlustig.
Hoe het ook zij, de Regeering kan aan een boycot niet meedoen, maar de stemming
was algemeen om in verdere besprekingen aan Duitschland het groote gevaar te doen
blijken, dat, daar men hier te lande zijn uittartende houding moede is, de Regeering
den drang naar het inslaan van een afweerpolitiek niet zal kunnen weerstaan. Dat
wij ons tot nu toe niet door onze lijdelijke houding geschaad hebben, blijkt uit onze
in- en uitvoercijfers van 1930, die belangrijk minder ongunstig dan die van andere
landen zijn - 6% minder dan in 1929, terwijl de achteruitgang elders tot 30% stijgt.
Er werd ook over financieele maatregelen tegen Duitschland gesproken, maar op dat
gebied valt niet veel te doen, want krachtens ons domme verdrag van 19251 loopt
het Nederlandsche staatscrediet nog tot 1937, terwijl de verplichting van Duitschland
tot handhaving van zekere, ons gunstige invoerrechten zich slechts tot einde 1932
uitstrekt.
Anderzijds is door middel van de Nederlandsche Bank en de banken niets te
beginnen zoolang eerstgenoemde geen gezag uitoefent

1

De handels- en credietovereenkomst met Duitsland (1925). Vgl. hier t.a.p.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

889
en voldoende overleg met de Regeering ontbreekt. Aan het tegenwoordige bestuur
der Bank ontbreekt het prestige, en de particuliere banken zijn steeds op vliegen
afvangen uit. Behoorlijke samenwerking in het algemeen belang bestaat niet.
Verbetering daarin is niet mogelijk zoolang Vissering president is. Er moet echter
terdege voor gezorgd worden, dat een veelvuldiger contact tusschen Regeering en
Nederlandsche Bank niet ontaardt in een onderworpenheid van de bank aan de
Regeering.

4 October 1930.
Ik ben eenige dagen te München geweest om Jet1 naar kostschool te Feldafing te
brengen. Veel kunst gezien. Behalve de oude pinacotheek, de tijdelijke
tentoonstellingen van kerkelijke kunst, van middeleeuwsche boeken en van de
verzameling van Thyssen (Den Haag), die hij voor Düsseldorf bestemd heeft - een
buitengewone prestatie voor 6 jaar verzamelen. Zij moet hem 20 millioen mark gekost
hebben. De oude Hollanders zijn prachtig vertegenwoordigd, de Vlamingen zelfs al
te uitbundig. De oude Duitsche school zeer goed, de Italianen matig - ofschoon enkele
goede stukken aanwezig. Onder de modernen, voornamelijk 19e-eeuwsche Duitschers,
die te Düsseldorf waarlijk al voldoende aanwezig zijn, trof ik mijn prachtige Fantin
Latour aan, dien ik voor eenige jaren tezamen met mijn Nattier en een Domenico
Tintoretto tegen het stilleven van Velasquez en het mansportret van den ouden
Tintoretto verruilde.
Schmidt Degener heeft weer eens een bok geschoten, door een slechten Bosch
voor het Rijksmuseum te koopen. De prachtige Bosch uit de veiling Figdor, dezer
dagen te Berlijn plaats gehad, is in het bezit van Goudstikker2 geraakt, die hem
voorloopig voor Rotterdam reserveert, waar men geld tracht bijeen te brengen. De
prijs is geweldig - ong. ƒ 265.000 - en Schmidt Degener betaalde voor den anderen
ƒ 70.000. Het verschil is dat tusschen meesterwerk en prul.
Eergisteren bezoek gehad van Kröller, vergezeld van De Kanter en Teschmacher
(Wilton-Feyenoord), Kalff en Engelbrecht over credieten aan Rusland waartegenover
leveringen door onze industrie te geschieden. Aanleiding waren mislukte
onderhandelingen tusschen Wilton-Feyenoord en de Sovjets over de levering van
trawlers, voor

1
2

Heldrings dochter Henriëtte.
De fa. J. Goudstikker, kunsthandel te Amsterdam (sinds 1931 n.v.); directeuren E.J. en J.
Goudstikker.
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de betaling waarvan de Russen tot 45 maanden crediet verlangden. Bij den slechten
gang van zaken in Europa spelen zij de landen tegen elkaar uit en in Duitschland,
waar de regeering 60% van de betaling garandeert, werd het contract ditmaal geplaatst.
Rusland heeft echter nog behoefte aan veel meer. Kröller loopt nu met het denkbeeld
rond, de credietgevende staten tot samenwerking te krijgen, den Russen royaal te
leveren, doch op credietvoorwaarden die prioriteit boven andere vorderingen bedingen.
Die prioriteit zal, wanneer slechts Amerika, Engeland, Frankrijk en Nederland
samengaan, effectief kunnen zijn, ook indien het tegenwoordige régime in Rusland
zou ineenstorten, waarnaar het niet uitziet. Zoolang men met elkaar op credietgebied
concurreert, blijven de vorderingen onzeker en zijn bij een nieuw régime allesbehalve
veilig. Duitschland zal een dergelijke samenwerking der crediteurstaten wellicht met
leede oogen zien, maar wel gedwongen zijn mede te doen.
De aanwezigen gingen met Kröllers opvattingen mede en zagen ook geen
principieel bezwaar tegen zaken met Rusland. De notie, dat men de Sovjets kan doen
verdwijnen door hen te boycotten, is langzamerhand verouderd. Iets anders is de
vraag of Nederland hen thans de jure moet erkennen. Dat blijft op het groote
propagandabezwaar in Indië stuiten. Dat zou ik onze regeering thans niet aanbevelen.
Een andere vraag is, hoe dit denkbeeld, zoo mogelijk, tot uitvoering te brengen?
Kröller meende door de Internationale Bank te Bazel. Ook geen kwaad idee, al is bij
haar oprichting gezegd, dat zij geen crediet aan Rusland zou verstrekken. Zij behoeft
het ook niet te verleenen, zij zorgt voor concentratie en administratie. Kröller wil er
niet voor naar Bazel (ofschoon hij de eerstvolgende 3 weken te Straatsburg zal zijn),
waarschijnlijk wegens de financieele moeilijkheden van zijn firma eenige jaren
geleden. Ik noemde Bruins, die nog al eens te Bazel komt en de menschen van de
bank kent. Men vond dit goed en verzocht mij hem te polsen.

21 October 1930.
Bruins was gisteren bij mij. Hij zal de bank te Bazel er ‘gelegentlich’ over spreken,
d.w.z. binnen eenige weken en niet als doel van een afzonderlijke reis.
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25 October 1930.
Ik weet nu waar het hokt met de concentratie van onze economische belangen in het
regeeringsapparaat. Ruys, dien ik gisteren bezocht, vond ze zoo wenschelijk en
tegelijk zoo moeilijk van uitvoering dat ik begreep, dat hij den tegenstand van den
landbouw niet aan kan. Hij erkende trouwens dat er sterke oppositie van die zijde
bestaat. Hij noteerde heel gewichtig de namen Trip, Bruins en Van Walree, die ik
hem aanbeval als organisateurs, eventueel als directeur-generaal. Beelaerts, dien ik
daarna sprak, is meer overtuigd van de noodzakelijkheid van spoed en liet
doorschemeren, dat het tot zijn ergernis was, dat men niet opschiet. De Geer kon ik
gisteren niet te spreken krijgen. Het is nu eenmaal een slap stelletje, dit ministerie.
Trip heeft mij door Delprat1 laten weten, dat naar zijn indruk Colijn met eenig
aandringen bereid zou zijn, De Graeff in Indië op te volgen en dat hij het gewenscht
vond, dat ik dit den Minister2 meedeelde. Ik heb mij gehoed aan dien wenk gevolg
te geven 1. omdat mijn verhouding tot den Minister van Koloniën allesbehalve intiem
is en indien hij Colijn niet mocht wenschen, steun van mijn kant - den kapitalistischen
hoek - hem welkom zou zijn, om Colijn op den achtergrond te stellen; 2. omdat ik
Colijn per slot van rekening wel den besten candidaat acht, maar toch niet den idealen
candidaat. Hij heeft vóór: zijn bekwaamheid, zijn doortastendheid, zijn kennis van
Indië en het bestuursapparaat, tegen: zijn impulsiviteit, die, gemengd met het gevoel,
dat hij van alles geheel op de hoogte is, zelfoverschatting dus, hem soms tot onberaden
stappen leidt. Zoo heeft hij op zijn thuisreis van Indië zijn boekje3 geschreven waarin
hij te kennen geeft, dat Nederland den Volksraad grondig moet wijzigen en wel in
reactionairen zin. Het is zeer goed mogelijk, dat wij met den Volksraad een instituut
in het leven geroepen hebben waarvoor de inlander onrijp is, maar te tornen aan
hetgeen wij eenmaal gegeven hebben, ware een politieke fout van den eersten rang.
Ik sprak met Beelaerts wel over deze belangrijke kwestie. Hij vindt Colijn ook den
besten, maar zeide, dat zijn collega De Graaff het boekje wel een bezwaar vond.4
Beelaerts vond dit niet, omdat Colijn zich
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Vermoedelijk mr. G.H.M. Delprat, de directeur-secretaris van de Ned. Bank.
S. de Graaff.
Koloniale vraagstukken van heden en morgen (1928).
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als Gouverneur-Generaal zal houden, of hij het nooit geschreven had. Dat geloof ik.
Wij spraken nog over Trip, ook bekwaam en krachtig, maar al te veel de
tegenstander van den tegenwoordigen Gouverneur-Generaal en daarbij Roomsch,
hetgeen hem tot bevordering van de missie in streken waar thans de zending werkt,
zou bewegen, een staatkundig gevaarlijk streven. Bovendien, eenmaal Roomsch,
vele malen. Tot mijn genoegen hoorde ik van Beelaerts dat de candidatuur van
Rutgers1, den gouverneur van Suriname, van de baan is. Zij werd een tijdlang gevreesd
wegens de vriendschap van Rutgers' schoonvader Idenburg2 met den Minister. De
man zou geheel ongeschikt zijn.

26 October 1930.
Gisteren met Engelbrecht (R'dam) te Berlijn geweest om het Ministerie van Verkeer,
Afdeeling Waterwegen, te wijzen op het gevaarlijke van discriminatie in het
Rijnvervoer als gevolg van uitzonderingstarieven, een middel door het Drahtverband
aanbevolen.3 Geintroduceerd door Thorbecke4, zaakgelastigde, Stirum5 afwezig zijnde.
Gesproken met Geheimrat Koenigs, Ministerialrat Baur en nog een jongeren
ambtenaar. Ontvangst sympathiek. Deze afdeeling strijdt trouwens tevergeefs tegen
den invloed van Hamburg op de spoorwegpolitiek.6

27 October 1930.
Aan de Nederlandsche Bank discussie over de Young-leening en de miserabele
verhouding onder de bankiers, waarvan één groep geleid wordt door Hope & Co, de
andere door Mannheimer, die de Nederlandsche Handel-Maatschappij geheel naar
zijn pijpen laat dansen. Van Eeghen7, president-commissaris van de Nederlandsche
Handel-Maatschappij, trachtte dit feit eenigermate te verbloemen, maar tegen
Vissering, die zelf - voor zijn angstige natuur ongewoon - het
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Dr. A.A.L. Rutgers.
A.W.F. Idenburg.
Vgl. hier p. 823, en Verseput, Gedenkboek K.v.K. R'dam, p. 73 vlg.
Mr. W.J.R. Thorbecke, die 1925-1931 zaakgelastigde te Berlijn was.
De gezant mr. J.P. graaf van Limburg Stirum.
Hamburg poogde steeds een zodanige invloed op de Duitse spoorwegpolitiek uit te oefenen,
dat de haven van deze stad aantrekkelijk werd.
S.P. van Eeghen.
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eerst over de betreurenswaardige rol van de Nederlandsche Handel-Maatschappij
sprak, en anderen moest hij het afleggen. Later, na afloop der vergadering, bespraken
Patijn, Bruins en ik met Vissering zijn candidatuur voor het lidmaatschap van den
Raad van Bestuur der Bank for International Settlements. Aan Nederland, voornaamste
credietgever op het continent na Frankrijk, komt een plaats toe, doch allerlei
machinaties zijn gaande, om een satelliet van Frankrijk benoemd te krijgen - Polen
of Tsjechoslowakije. Men voedt ze door het gerucht dat Vissering de plaats niet
begeert. Gelukkig kon hij ons den brief aan McGarrah, den President, toonen, waarin
hij zich beschikbaar stelt. Hij erkende dit niet con amore te doen, daar hij zich niet
zoo jong meer gevoelt en waarschijnlijk heeft hij zich in den beginne inderdaad
sterker in afwijzenden zin uitgelaten. Het misverstand tusschen de Nederlandsche
Bank en de Internationale Bank is door een bezoek aan McGarrah te Amsterdam
volgens Vissering geheel uit den weg geruimd. Naar mijn meening begint Vissering
inderdaad oud te worden. Bovendien heeft zijn internationaal prestige geleden door
zijn weinig krachtige leiding, die hij indertijd kort na den oorlog aan internationale
bijeenkomsten gaf en de houding van de Nederlandsche Bank, die men ervan beticht
zich te veel door overwegingen van winstbejag te laten leiden. Daar hij ook tegenover
de binnenlandsche bankiers geen autoriteit bezit, zou zijn aftreden wel opportuun
zijn, maar ik geloof niet, dat hij eraan denkt.
Bij dit onderhoud met z'n vieren werden nog eens de bedenkelijke
persoonsverhoudingen op de Amsterdamsche markt besproken. Van Aalst is geheel
de bondgenoot, zoo niet de trawant van Mannheimer. Zelf komt hij nooit op den
voorgrond. Crena de Iongh gebruikt hij als boodschappenlooper (uitdrukking van
Vissering) tegenover de Nederlandsche Bank. Mees1 en Pierson2 volgen hem, de
eerste naar men zegt met stijgenden weerzin. De andere bankiers staan onder leiding
van Hope, ook de overige Duitsche banken, waarvan de Deutsche
Bank-Discontogesellschaft, weigeren de préséance van Mendelsohn (Mannheimer)
te erkennen. Er bestaat een splitsing in twee kampen, die de Nederlandsche markt
verzwakt. De verhouding is zeer fel. Dat het aanzien der Nederlandsche
Handel-Maatschappij door haar intieme verhouding tot een bekwaam, maar
onscrupuleus internationaal avonturier als Mannheimer zeer geleden heeft, be-
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hoeft geen betoog. Van Eeghen heeft het heden duidelijk kunnen hooren, maar hij
is te bang voor Van Aalst om hem erop te wijzen, en al deed hij het, dan zou deze
toch zijn gang gaan. Een ander gevaarlijk punt is de toekomst van het huis Hope,
welks eenige - zeer belangrijke - kracht Ter Meulen is, die juist voor de tweede maal
van een maagbloeding hersteld is en dus wel eens plotseling zou kunnen vallen. Zijn
eenige compagnon is de jonge Van Loon1, die niets waard is en na den dood van zijn
vader2, 75 of 76 jaar oud, de zaak allicht zal opgeven. De oude Van Loon, officieel
geen lid van Hope, maar van Van Loon & Co., commissionairs van Hope, noch Ter
Meulen - hun onderlinge verhouding is ook al niet goed - kunnen er toe komen een
of meer jeugdige eersterangskrachten in de firma op te nemen, om haar voortbestaan
en haar verdere beteekenis voor de Amsterdamsche markt te verzekeren. Volgens
Balt3, die 5 jaar lid der firma geweest is, moet dit aan de onderlinge oneenigheid der
firmanten en aan hun gierigheid toegeschreven worden. Zij wenschen niet met meer
partners te deelen. Zoowel Van Loon als Ter Meulen zijn zeer vermogend, de één
bezat voor kort 20, de ander 16 millioen. Na de Young-leening zal er wellicht een
fractie van af gegaan zijn, doch allicht komt zij weer terecht (het risico is burgeroorlog
of fascisme in Duitschland). Vissering - en ik ook - maken ons bezorgd over den
slag dien de Amsterdamsche geldmarkt te avond of te morgen door den dood van
Ter Meulen zal ontvangen, indien niet tijdig de firma versterkt wordt.
Vissering spreekt al over een groepeering onder leiding van Hofstede de Groot4,
die zonder twijfel bekwaam is. Maar of men hem als leider zal accepteeren, gegeven
de weinige populariteit die zijn collega Van Hengel5 geniet, betwijfel ik.

5 November 1930.
Gekweld meer dan gewoonlijk door slapeloosheid, heb ik 6 dagen in het Badhuis te
Laag Soeren doorgebracht, dat ik het laatst in 1916 bezocht had. Het waren eenige
dagen rust, doch natuurlijk onvoldoende om genezing of beterschap te bewerken.
Het was er leeg -
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gelukkig voor mij - ongeveer 10 gasten op 100 kamers (Mevrouw Uhlenbeck1 en
haar dochter2, Rudolf den Tex3, Bredius4 - griffier van het Kantongerecht te Hilversum,
Van Voorthuysen5 - vertegenwoordiger Bataafsche Petroleum Maatschappij te Tarakan
- en een Duitsch echtpaar uit Münster). De leiding is altijd nog bij Dr. Hartmann,
een niet onbekwaam, maar niet zeer zorgvuldig Gelderschman, die door veel patiënten
geroemd wordt en mij met rust laat. Zijn sanatorium is niet kwaad, maar kon veel
beter, veel exacter in de verpleging zijn. Zijn assistent is een jonge Dr. Van der
Weyden, trotsch op zijn kleinzoonschap van Van Heutsz.

6 November 1930.
De Geer en Beelaerts bezocht. De eerste over het verband leggen tusschen de
geldmarkt en de handelspolitiek, een desideratum onlangs door Patijn6 naar voren
gebracht nadat het telkens en telkens weer door industrieelen is geuit, gewoonlijk
zonder eenig begrip van de gevolgen op de geldmarkt. Ik heb er mij steeds tegen
verzet, omdat 1. de beteekenis van onze geldmarkt, die voor ons geheele economische
leven van belang is - immers daar vinden de industrie en de landbouw het door hen
benoodigde kapitaal - hangt nauw met haar historische vrijheid samen. Gaat de
Regeering ingrijpen door b.v. deelneming aan buitenlandsche credietoperaties te
verbieden, dan zal dat zeer waarschijnlijk op de toevloeiing van kapitalen uit het
buitenland nadeeligen invloed uitoefenen; 2. daardoor de Regeering partij wordt in
de beslissingen omtrent credietoperaties. Het is ook mogelijk dat de regeering zich
afzijdig houdt, althans officieel, en de Nederlandsche Bank tegenover de bankiers
optreedt, wanneer zij het uitvoeren van een credietoperatie niet of wel wenschelijk
acht, om een andere staat tot een bepaalde handelspolitieke houding tegenover ons
te bewegen. Deze invloed van de Nederlandsche Bank op de bankiers is echter bij
het tegenwoordige bestuur van dat lichaam niet denkbaar, het mist alle prestige. Ik
gevoel echter den laatsten tijd de noodzakelijkheid, over dit machtige wapen tegenover
Duitschland, dat zich van onze belangen niets aantrekt, de be-
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schikking te krijgen, hoe langer hoe meer. Indien de Regeering nu maar besluit de
behandeling van onze economische belangen te concentreeren, dan zou een eerste
stap kunnen gedaan worden door in den te benoemen Economischen Raad ook den
geldhandel te doen vertegenwoordigen. Van een directeur-generaal, die ook Landbouw
onder zich heeft, komt voorloopig niets onder deze slappe Regeering, een
Economische Raad daarentegen schijnt op stapel te staan1, aldus Beelaerts. De Geer
wil niets van een wet weten die de Regeering de bevoegdheid verleent op de geldmarkt
in te grijpen, maar zeide alles voor meerdere voeling tusschen de geldmarkt en de
handelspolitiek te gevoelen. Hij vindt Vissering oud geworden en niet meer geheel
aan zijn taak beantwoorden. Beelaerts zeide dat Montague Norman2 Vissering zelfs
niet in het bestuur van de Internationale Bank wil hebben - wat mij eenigszins
verwondert, ofschoon ik reeds lang gehoord heb, dat de relaties tusschen de twee
minder goed dan vroeger zijn. De aanwezigheid van Nederland in het bestuur is
echter een meerdere waarborg tegen een politiek optreden in den Franschen zin,
daarom lijkt het mij niet erg waarschijnlijk dat Norman aldus optreedt. Hoe het ook
zij, Vissering's internationaal prestige heeft zonder twijfel geleden en zijn oude
eigenschap, vreesachtigheid, wordt erger. Daarom is hij weltfremd.

10 November 1930.
Bespreking aan de Nederlandsche Bank met de directie en de commissie van advies
over de gevreesde regeeringsbemoeiing met de geldmarkt op grond van
handelspolitieke overwegingen. Ik kon de heeren ten aanzien van de bedoelingen
van De Geer geruststellen.

18 November 1930.
Bruins bij mij gehad over de opvattingen in andere landen ter zake van aan Rusland
te verleenen credieten. Samenwerking blijkt thans uitgesloten te zijn, zoodat de
Russen kunnen voortgaan met hun leveranciers tegen elkaar uit te spelen. Bruins
kwam ook met het bericht dat Norman Vissering niet in de Internationale Bank wil
hebben. Hij verzekerde mij, niet de zegsman van Beelaerts geweest te zijn, hetgeen
ik veronderstelde. Wat Norman's motief is, weet
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Bruins niet. Wel herinnert hij zich, dat men aan de Bank van Engeland hem gezegd
heeft, dat de wisselpolitiek van de Nederlandsche Bank niet door economische
overwegingen doch door winstbejag werd ingegeven, hetgeen hij destijds aan
Vissering overbracht.

22 November 1930.
De Regeering komt nu met een directeur-generaal voor Handel en Nijverheid1, nadat
de poging om Landbouw eronder te brengen op den tegenstand van de
landbouwmenschen gestuit is. De tegenstelling tusschen landbouw en de andere
bedrijfstakken wordt daardoor gehandhaafd en het is te voorzien, dat het kortzichtig
en eenzijdig legisleeren ten behoeve van den landbouw voortgezet zal worden. (Het
ontwerp maal- en menggebod2 is daarvan een kras staaltje.) Er zal overeenkomstig
mijn voorstel een Economische Raad ingesteld worden, waarin de landbouw wel
vertegenwoordigd zal zijn, maar ik weet niet op welke beginselen hij zal worden
samengesteld - vertegenwoordigers van alle voorname takken van het bedrijfsleven
of mannen van breeden blik en algemeene kennis van zaken.3
Intusschen tracht Van Aalst van Verschuur gedaan te krijgen dat Crena de Iongh
erin benoemd wordt.4 Tegen den persoon is niets in te brengen, wel tegen de
Nederlandsche Handel-Maatschappij als vertegenwoordigster van de geldmarkt, daar
zij zich voornamelijk onderscheidt door het verleenen van hand- en spandiensten
aan Mannheimer en bijna alle bankiers tegen zich heeft.

28 November 1930.
Dezer dagen telefoneerde Bruins mij om mij te waarschuwen, dat Verschuur het in
den Ministerraad van Beelaerts en De Geer gewonnen heeft en de reorganisatie van
zijn departement, met inbegrip van den Economischen Voorlichtingsdienst, geheel
naar eigen
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inzicht kan ter hand nemen.1 Dit beteekent de invoering - indien de Kamers het
accepteeren en de stemming daartoe is gunstig - van een onderhandelingstarief.
Beelaerts zou slechts gedaan hebben gekregen, dat het departement van Arbeid2 niet
direct, maar slechts via Buitenlandsche Zaken met de consuls en gezanten mag
correspondeeren.3 Uit den jubelenden toon van de ‘Maasbode’, verslag gevende van
de laatste vergadering van de Roomsch Katholieke werkgevers, leid ik af, dat
Verschuur inderdaad besloten is het in de richting, die zijn geliefde Brabanders
voorstaan, te sturen.
Gisteren sprak ik Cremer4, die mij vertelde dat de Minister van Koloniën, De
Graaff, het liberale kamerlid Van Kempen geregeld raadpleegt over allerlei Indische
aangelegenheden, o.a. over de keuze van den opvolger van den tegenwoordigen
Gouverneur-Generaal De aanleiding tot die besprekingen is de ervaring van Van
Kempen, oud-gouverneur van Sumatra's Oostkust, en het feit dat de liberale fractie
in de Tweede Kamer op de wip zit. De Graaff zoekt dus haar steun. De positie ter
zake van de opvolging is tot dusver negatief. Colijn wil De Graaff om twee redenen
niet hebben: 1e omdat hij niet verwacht dat Colijn zich in voldoende mate bij zijn
program zal aansluiten, d.w.z. de uitlatingen in zijn boekje o.a. ten aanzien van de
machtsbesnoeiing van den Volksraad zal inslikken; 2e omdat de benoeming een
storm bij de zeer geavanceerden zou doen ontstaan, waarbij de Roomschen, die
tegenover Colijn vijandig staan, zich zouden aansluiten. 's Ministers parlementaire
positie zou daardoor belangrijk verzwakt worden. Hij wil voorts geen Roomschen
Gouverneur-Generaal hebben, zoodat Trip en Welter afvallen, waarvan de eerste
bovendien te weinig gevoel voor de inlandsche problemen heeft (volgens De Graaff).
Karnebeek biedt zich met insistentie aan, doch reeds om die reden wil De Graaff
hem evenmin. Ook wist Cremer te vertellen, dat v.K.5 hem (Cremer) om een hypotheek
op zijn buiten in Overijsel gevraagd heeft, zonder erbij te zeggen, dat het reeds belast
is. Zijn onbetrouwbaarheid staat voor Cremer vast. Hij begeert het
Gouverneur-Generaalschap om uit de geldelijke
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moeilijkheden te komen. Goed betaald wordt de baan niet, maar hij zou van zijn
crediteuren verwijderd zijn.a
De Graaff overweegt dus de candidatuur van Rutgers1, den gouverneur van
Suriname, die sterk door diens schoonvader Idenburg2 gepousseerd wordt. Hij heeft
hem liever niet, ofschoon hij zegt dat hij hem bij zijn laatste bezoek is meegevallen.
Het resultaat is - volgens Cremer - dat De Graaff dringend vraagt om advies in
positieven zin. Cremer noemde Schelto van Heemstra, den Commissaris in Gelderland,
die tot ieders verwondering tot dien post benoemd werd, nadat hij in Indië een carrière
bij de Paketvaart achter den rug had. Hij kwam als jongen en vriend van Jérôme3 wel
in het ouderlijk huis en de laatste jaren heb ik hem een paar maal ontmoet. Laat als
anti-revolutionair niet bij zich thuis dansen, maar lijkt mij overigens een geschikte
man. Ik heb echter nooit gehoord, dat hij veel in zijn mars heeft. Ik noemde, bij de
commissarissen blijvende, Linthorst Homan4, dien Cremer echter veel te Drentsch
vond - een verkeerd oordeel. Wel geloof ik, dat zijn gezondheid niet al te best is.
Ten slotte vroeg Cremer mij of ik beschikbaar zou zijn. Daar het de 2e maal is dat
mij die vraag gesteld wordt, beide keren van onverantwoordelijke zijde, had ik mijn
antwoord klaar. Ik ben weduwnaar en heb 6 kinderen, waarvan 4 nog op school. Ik
geloof niet, dat Olga5 sterk genoeg is voor het Indische klimaat en zeker niet sterk
genoeg om op Buitenzorg te recipieeren. Ik zou dus mijn gezin moeten opbreken,
zonder een oplossing voor het representatie-vraagstuk te hebben. Dat is te veel
gevergd. Bovendien lijd ik in erger mate dan de laatste jaren aan slapeloosheid, geen
geschikten toestand om dien verantwoordelijken post in de tropen te gaan bekleeden
- op mijn leeftijd (ik zal dan 60 jaar zijn). Ik zei dus niet in aanmerking te komen.
Ik gaf Cremer te kennen, dat men alles moet doen om Colijn benoemd te krijgen en
niet Rutgers, een anti-revolutionairen drijver en eng-zienden ambtenaar, die in
Suriname niet vol-
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doet en in Indië bij den Volksraad geen gezag had. Ik erken zekere bezwaren tegen
Colijn, maar ken hem genoeg om te weten, dat hij niet reactionnair zou zijn, of het
zou na een opstand moeten wezen. Zijn bestuurderskwaliteiten zijn grooter dan die
van eenig ander man dien ik ken, ondanks zijn impulsiviteit, die hem soms parten
speelt. Met dat al zie ik het gevaar, dat Rutgers benoemd wordt, indien men in plaats
van Colijn geen beteren candidaat dan Rutgers weet voor te stellen.
Sedert een half jaar ben ik met Cremer bezig om hem van het stelsel van
vóór-verkoopen van Sumatratabak af te brengen, dat hier het inschrijvingssysteem
verstoort en vele handelaren voor de toekomst van de Amsterdamsche markt doet
vreezen.1 Ook de Deli-Batavia menschen deelen die vrees, maar Cremer, die de
wijsheid in pacht heeft, ziet het anders in. Hij is stijfkoppig en wordt door menschen
omgeven die hem naar den mond praten.
Nog even terugkomende op het Gouverneur-Generaalschap, heden schelde
Karnebeek mij op met de vraag of hij mij even spreken kon. (Ik ben hem allang een
bezoek schuldig, niet hij mij.) Ik was echter verhinderd. Ik zal trachten hem eerlang
op te zoeken.

1 December 1930.
Beelaerts, dien ik heden zag, bleek niet goed te weten, wien zijn ambtgenoot van
Koloniën tot opvolger van De Graeff wil bestemmen. Hij gelooft dat hij alleen
negatieve meeningen heeft, ook ten aanzien van Colijn, dien hij - Beelaerts - nog
altijd den besten vindt. Rutgers verwerpt hij, maar ik zie aankomen, dat indien De
Graaff dezen voorstelt, hij zich zwakjes verzet. Dit schijnt hij ook tegenover Verschuur
gedaan te hebben, want hij moet toch toegegeven hebben, dat diens departement
onder den nieuwen directeur-generaal direct met de consuls correspondeert2 - aldus
Van Doorninck, dien ik later op den middag zag. Beelaerts gelooft niet, dat Verschuur
thans naar een onderhandelingstarief streeft. Integendeel, hij bemerkt dat zijn collega
daaromtrent minder warm is gaan voelen. De zaak is er een van den Ministerraad en
die is er niet van gesaisisseerd. Het gejuich van De Maasbode over de nederlaag van
Nederbragt is dus voorbarig. Wel vreest Beelaerts voor de toekomst, nu

1
2

Vgl. Fortuin, Goederenmarkt, dl. I, p. 28.
Vgl. hier noot 3, p. 898.
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Genève mislukt is en Engeland na den val der Labour-regeering ‘om’ gaat. Dan zal
de drang naar bescherming en/of vechttarief wellicht onweerstaanbaar worden. Hij
vreest dat Colijn dan mee zal doen. Ik ook.
De handelsconventie is nog niet geratificeerd, waarvan de schuld bij Landbouw
ligt. Daar reeds 20 staten geratificeerd hebben, beginnen wij een mal figuur te slaan.
Aangaande België had Beelaerts geen nieuws. De Belgen schijnen te zeer door
hun feesten in beslag genomen te zijn.1
Voorts hadden wij het nog over China, waarmede wij eenige moeilijkheden hebben
met betrekking tot het hoofdgeld, dat in Nederlandsch-Indië van immigranten
gevorderd wordt en wegens de werkloosheid aldaar verhoogd is. Oudendijk schijnt
nu toch tegen het einde des jaars den dienst te zullen verlaten. ‘He is sick of China’
na er 35 jaar doorgebracht en het geheel veranderd gezien te hebben.
Van Doorninck zocht ik aan Financiën op. Hij is zeer somber over de
Amsterdamsche gemeentefinanciën gestemd, die dank zij het wilde uitgeven van het
Gemeentebestuur op een débacle zullen uitloopen. De Geer durft niet te remmen en
neemt van Doorninck zelfs kwalijk, dat hij in het openbaar de gemeenten critiseert.
Die rem zou volgens van Doorninck liggen in het hanteeren van de Commissie voor
de ...a die evenals Gedeputeerde Staten willig zijn, de Gemeentebesturen op de vingers
te zien. Tenslotte heeft de Kroon het recht raadsbesluiten te casseeren, doch zij maakt
daarvan ongaarne gebruik.
Ook ten aanzien van de Staatsfinanciën is van Doorninck pessimist. Hij verwacht
over 1931 20 millioen, over 1932 50 millioen te kort op de gewone begrooting.2
Wij waren het er over eens, dat de Zuiderzee na de voltooiing van den Afsluitdijk
stopgezet moet worden en men dan er zich toe bepaalt, ervaring met de Wieringermeer
op te doen. Van Doorninck voorziet voorts de noodzakelijkheid van verdere verlaging
van ambtenaarssalarissen. Natuurlijk is die noodig, gezien hun hoogte tegenover de
daling der kosten van het levensonderhoud en de zware belastingen. Maar welk een
storm zal er opsteken, indien men er mee kwam. Eerst moet het Parlement inzien,
dat het zóó niet verder kan.

1 T.g.v. de Belgische revolutie (1830).
a Door Heldring niet ingevuld.
2 De werkelijke tekorten waren ƒ 45 (1931) en ƒ 76 miljoen (1932).
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De te verwachten tekorten moeten er zijn. Voordien gelooft men er niet aan.
Met van Doorninck ben ik het niet eens over de mérites van het plan-Posthuma
ter zake van den voorlichtingsdienst (al te centralistisch en staatsrechtelijk een onding,
daar de ministerieele verantwoordelijkheid uitgeschakeld zou zijn), wel over het
bedenkelijke dat Verschuur nu een directeur van Handel en Nijverheid zonder
landbouw krijgt, waarmede de tegenstelling tusschen dezen tak van het bedrijfsleven
en den anderen verscherpt en de moeilijkheid om ze later onder één hand te krijgen,
vergroot zal worden.

4 December 1930.
Gisterenavond ontmoette ik bij Crena de Iongh Coudenhoven-Kalergi, den Pan-Europa
kruistochtprediker, en zijn vrouw. Een nog jeugdig, zeer intelligent en goed onderlegd
man. Ik gevoel voor de noodzakelijkheid van Pan-Europa, liefst met Engeland,
desnoods zonder, mits geen front tegen Amerika vormende. Ik zie echter zeer groote
moeilijkheden, o.a. op wetgevend en tariefgebied, en meen dat eerst de tegenstelling
Frankrijk-Duitschland moet opgeheven worden, door de kwijtschelding der schulden
door Amerika, waardoor Duitschland vrijkomt van de herstelbetalingen en zijn
economischen druk en van de notie dat het ten bate van Frankrijk uitgemergeld wordt.
De sleutel - ik heb het herhaaldelijk betoogd - ligt in Amerika, maar Hoover zit aan
zijn ‘plank’ vast en kan niets doen en ook na hem zal het voorloopig onmogelijk
zijn, den Amerikaanschen belastingbetaler duidelijk te maken, dat hij afstand moet
doen van de regeeringsvorderingen op Europa.

6 December 1930.
Gisteren was Coudenhoven bij mij. Hij wil dat ik een Nederlandsch Pan-Europa
Comité in elkaar zet en er voorzitter van word. Ik heb hem ongeveer het volgende
gezegd: Pan-Europa is uitermate gewenscht tegen Rusland, maar de materieele
verwezenlijking is ver af. Ik vrees zelfs, dat men in Europa doorgaat op den weg van
politieke tegenstellingen en onderlingen economischen strijd en het Russische onheil
over ons komt voordat het vereenigd is. De vooruitzichten aldus zijnde, moet
Nederland, dat groot belang bij alle omringende landen heeft, ook Engeland, dat
zelfs zijn natuurlijke bondgenoot is, erin hebben. Het is echter te duchten, dat
Engeland zich
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binnenkort van Europa afwendt en zich bij zijn dominions nauw aansluit. Zoo lang
dat niet het geval is, moet Nederland, dat groote belangen bij een vrijhandelsgezind
Engeland bezit, zijn continentale banden niet aanhalen. Komt het zoo ver, dan zal
het psychologische moment voor een versterking der neiging tot onderlinge
aaneensluiting op het vasteland zijn aangebroken en moet ook Nederland ernstig
overwegen of zijn belang ook een continentale politiek meebrengt. Daarvoor moet
eerst de tegenstelling tusschen Frankrijk en Duitschland opgeheven zijn en deze zal
eerst tot een einde komen, wanneer Amerika van zijn oorlogsvorderingen afziet en
wellicht zekere bepalingen van het verdrag van Versailles herzien zijn, waarvan de
Duitschers de Poolsche corridorkwestie op den voorgrond plaatsen, een kwestie
waarin de Polen nooit zullen toegeven. Dan blijft de vraag, hoe denkt men zich
Pan-Europa? De voorzitter van het Fransche comité is Loucheur, steeds op zijn eigen
voordeel en op politieke winst bedacht. Hij is tegen een liberale handelspolitiek en
wil Europa door uitgebreide cartellisatie heelen en het voorts door een tolmuur tegen
den graaninvoer van Amerika omringen. Dit is grosso modo de gedachte der geheele
Fransche industrieele groep. In Duitschland zijn er velen die ook zoo denken, maar
lang zoo algemeen niet, omdat men, behalve de agrariërs, Amerika te vriend wil
houden. Voorloopig vreest men echter van de Franschen een streven naar de
hegemonie. In Italië wil men niets van Pan-Europa weten. Daar is men heftig
anti-Fransch, Frankrijk het groote struikelblok tegen Italiaansche expansie zijnde,
en zoekt men aansluiting bij Rusland en de Nazi's in Duitschland.
Ik zie voorshands geen aanleiding om Pan-Europa te steunen, daargelaten dat ik
niet de man ben en geen tijd heb om er propaganda voor te maken. Wellicht is het
oogenblik over eenige maanden gekomen als Engeland ‘om’ is (wat de Hemel
verhoede) en wij hier in Nederland weten wat wij onder Pan-Europa verstaan. De
Fransche noties daaromtrent zijn niet de onze. Kan het niet op liberale grondslagen,
dan past het ons niet èn met het oog op onze eigen economie èn op onze verhouding
tot Indië. Deze laatste speelt een zeer groote rol in al onze politieke gedragingen.
Wij hebben daar de politiek der open deur. Kan die onder een Europeesche
concentratie gehandhaafd worden? En is, afgezien daarvan, het gevaar niet te duchten,
dat ‘Europa voor de Europeanen’ niet met een nog sterker kreet ‘Azië voor de Aziaten’
zal beantwoord worden? Het Russische gevaar voor Europa acht ik ten slotte wel
geducht, maar niet imminent,
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daar ik geloof, dat het vijfjarenplan mislukken en daarmede Stalin's dictatorschap
vallen zal.
Bij Crena de Iongh ontmoette ik ook Von Balluseck, hoofdredacteur van het
Handelsblad, die mij zeide van Ringers begrepen te hebben, dat men nu toch over
een kanaal door Noord-Brabant, achter Bergen op Zoom om in de richting van
Willemstad, een nieuwe editie van het Moerdijkkanaal, denkt. Dit klopt in het geheel
niet met Beelaerts' mededeelingen aan de Tweede Kamer in de vorige maand. Het
zou weinig minder dan verraad beteekenen. Ringers zou onlangs bij mij komen, maar
was wegens een bespreking met de commissie uit de Tweede Kamer over het
Amsterdam-Rijn Kanaal verhinderd. Ik zal trachten hem dezer dagen in Den Haag
te ontmoeten.

19 December 1930.
Heden Verschuur gesproken, die niemand geschikt voor den post van
Directeur-Generaal kan vinden.1 Trip heeft bedankt, Zaalberg eveneens. Bruins, Van
Walree, Kortenhorst, Graadt van Roggen, die volgens Zijne Excellentie amper voor
de leiding van de Economische Voorlichting in aanmerking kan komen, wil hij niet.
Hij vroeg mij om te zien en met Kalff overleg te plegen, wien hij een gelijk verzoek
gedaan heeft. Op deze moeilijkheid stuit de geheele organisatie. Ik zeide hem, dat
ik de afscheiding van Landbouw diep betreurde en daarvan tegenstelling verwachtte.
Verschuur geloofde zulks niet.
Eveneens ontmoette ik Loudon2 uit Madrid over scheepvaart op Spanje.3
Amsterdam-Rijn via Wijk zonder hoofdelijke stemming door de Tweede Kamer
aangenomen. Bravo Reymer-Ringers!4

1
2
3

4

Uiteindelijk zou Verschuur dr. H.M. Hirschfeld benoemen.
Dr. Alexander Loudon.
Vgl. Onderhoud op 19 december 1930 te 's-Gravenhage met den gezantschapssecretaris
Loudon uit Madrid, in Collectie-Heldring. Loudon wilde Heldring benaderen m.b.t. de wensen
der Spaanse regering op het gebied van het vervoer van sinaasappelen onder Spaanse vlag,
mede in verband met de al jarenlang hangende kwestie van het sluiten van een handelsverdrag
Ned.-Spanje. Een bereidverklaring tot samenwerking wordt van de K.N.S.M. verlangd.
Het in noot 2, p. 857 genoemde wetsontwerp (scheepvaartweg Amsterdam-Wijk bij
Duurstede-Tiel) op 19 december 1930 door de Tweede Kamer en op 26 maart 1931 door de
Eerste Kamer aangenomen, beide zonder hoofdelijke stemming.
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24 December 1930.
Bezoek van Ringers. Hij gaat dezer dagen met Colijn en Van Kleffens naar Parijs
om de Belgen te ontmoeten. Van Beelaerts hebben zij instructie, geen meer Oostelijke
uitmonding van het Eendrachtkanaal dan Dintelsas toe te staan. Ringers zou zelf
geneigd zijn Willemstad toe te geven en vreest, dat de onderhandelingen zullen
afspringen. Cauwelaert heeft hem trachten te overtuigen, dat hij (Cauwelaert) in
België Dintelsas nooit er door zou halen en dat ons standpunt kleingeestig is, omdat
wij, een kanaal naar Willemstad gravende, de paar millioen die wij voor de verbetering
van het Hellegat uitgeven, in den zak kunnen houden. Dit is echter minder juist, want
voor de vaart op Zeeland en Gent moet het Hellegat toch verbeterd worden. Ik heb
Ringers gezegd, dat Amsterdam en Rotterdam met Willemstad niet zouden medegaan.
Ringers had een ruggesteun noodig. Ook over de aftapping van het Maaswater is
men het nog niet eens. Daarentegen vervalt de ‘bouchon de Lixhe’ tegen de ‘bouchon
de Bath’. Het Schelderégime wordt bevredigend geregeld. Ook meent hij, dat er over
de Wielingen, waarin Beelaerts langzamerhand tot ons standpunt bekeerd is, gesproken
zal worden, maar dat gaat buiten deze commissie om.
Dezer dagen den ouden Fenenga1 begraven, den god van den overkant, zoals hij
genoemd werd. Ik heb hem 30 jaren gekend en kende geen kraniger, betrouwbaarder
kerel. Hij was een mooie figuur, verknocht aan zijn dok en de haven van Amsterdam.

31 December 1930.
Bezoek van Pelt, Nederlandsch journalist bij den Volkenbond, die daar een goede
reputatie en vertrouwen geniet. Hij is sedert de oprichting van de Internationale Bank
daar periodiek gedetacheerd als liaison tusschen den Volkenbond en de Internationale
Bank. Oorspronkelijk had de geniale, maar wat visionnaire Quesnay,
directeurgeneraal, een groot intelligence-department op touw willen zetten, maar dit
plan is, als andere, onder den invloed van Norman2, die de bank klein wil houden,
in de doos gedaan. Pelt kwam mij nog eens vertellen wat ik reeds van Bruins gehoord
had, welke strubbelingen

1
2

W. Fenenga, het gedel. lid van de Raad van Bestuur van de Amsterdamsche Droogdok Mij.,
aan de overkant van het IJ te A'dam.
Montagu Norman.
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in het bankbestuur bestaan om tot benoeming van verdere bestuursleden te komen.
Het bestuur bestaat thans uit 6 leden: Vereenigde Staten, Engeland, Frankrijk, Italië,
Duitschland, België. Het kan tot ten hoogste 15 uitgebreid worden. Engeland wil,
overeenkomstig zijn streven, de bank zoo onbeteekenend mogelijk te doen zijn reparatie-instituut en vooral geen bemoeiingen met de internationale goud-politiek
- niet meer dan 3 leden er bij zien komen, Frankrijk 6. Engeland wenscht Zwitserland,
Zweden (wegens de geschiktheid van Rot, den president van den Zweedschen
rijksbank) en Hongarije (Popovicz, den doyen der bankpresidenten), Nederland niet,
daar Norman grieven heeft tegen de wissel- en goudpolitiek der Nederlandsche Bank.
Frankrijk wil Zwitserland, Nederland, Hongarije, Oostenrijk, Polen en Zweden.
Duitschland wil Polen niet, maar vindt natuurlijk de overige best. Men is het na
herhaalde debatten niet eens kunnen worden en laat nu de zaak practisch over aan
de aandeelhoudersvergadering, die in April plaats heeft. Het gevaar is groot dat
Vissering niet gekozen wordt, ook omdat de indruk dat hij de benoeming niet con
amore begeert, nog steeds bestaat - ten rechte. Pelt zou wenschen, dat Zweden en
Nederland het eens worden over de houding aan te nemen wanneer men straks de
een tegen de ander zal willen uitspelen. Een dergelijke conferentie heeft men reeds
willen beleggen, doch het is er niet van gekomen. Het is duidelijk, dat de aanwezigheid
van Nederland voor de Bank van meer belang is dan die van Zweden, maar het schijnt
dat de persoon van Rot meer beteekenis heeft en meer imponeert dan die van
Vissering. Ik weet niet goed wat ik in die zaak moet doen. Vissering is vrijwel
uitgedoofd en ziet tegen alle initiatief op. Ik zal er met Bruins en De Geer over
spreken. Het meest gewenscht ware het aftreden van Vissering en opvolging door
Trip. Dan kregen wij spoedig een andere positie in de officieele internationale
bankwereld. Bruins zet echter alle paaltjes uit waarlangs hij kan binnenkomen, en
Vissering blijft zitten. 's Middags vergadering der commissie voor de Economische
Politiek onder voorzitterschap van Verschuur. Onderwerp: premie aan de bietenteelt,
voor 1 jaar, voorgesteld door de Commissie-Lovink, kosten 8½ millioen.1 De
stemming was gunstig, meer politiek dan economisch.

1

Daar het compenserend invoerrecht op suiker nog te weinig steun gaf, zou een post op de
begroting uitgetrokken worden voor uitkeringen aan suikerbietenverbouwers over de oogst
1931. Het betreffende wetsontwerp werd op 28 februari 1931 ingediend en bereikte het
Staatsblad als wet van 28 mei 1931 (no. 208).
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[1931]
3 Januari 1931.
Het jaar opent onder sombere vooruitzichten. Ik ben benieuwd hoe men op mijn
jaarrede zal reageeren, die ook pessimistisch gehouden is en Regeering van stad en
land niet spaart.1

6 Januari 1931.
Gisteren Zaalberg2 bezocht, van wien ik eenige inlichtingen omtrent het loonbedrag
in de suikercultuur en nijverheid en het vervoer van suikerbieten wilde hebben.3 Hij
acht het door Van de Heuvel genoemde bedrag van 20 millioen te hoog. Waar is het,
dat in de plaats van bieten een ander loonend gewas op het oogenblik voor dien grond
niet bestaat en dat de stemming in Zeeland zeer bitter is. Ons gesprek bepaalde zich
niet tot dit onderwerp. Zaalberg luchtte zijn hart over het gebrek aan beleid van de
Regeering en las mij een brief voor van de Centrale Commissie voor de bestrijding
der werkloosheid, waarvan hij voorzitter is, aan den Minister-President. Daarin komt
zij op tegen haar gepasseerd worden in deze crisis, terwijl tot dusver alle maatregelen
van economischen aard in verband met bestaande noodtoestanden aan haar voorgelegd
zijn. Hij keurt ten sterkste de instelling van de landbouwcrisiscommissie4 af, die de
landbouwbelangen eenzijdig en politiek bekijkt.
Voorts toonde hij mij zijn correspondentie met Verschuur over zijn aanstelling tot
Directeur-Generaal van het Economisch Departement, waarvan hij afzag toen Lovink
van de Regeering gedaan gekregen had, dat Landbouw er buiten zou blijven. Hij
toonde mij het organisatieplan van dit departement, dat geheel met mijn inzichten
strookt. Een bezwaar voor hem om zijn tegenwoordige betrekking te verlaten, was
het gebrek aan een opvolger. De arbeidsinspectie is volgens hem zeer slecht
geoutilleerd en hij heeft daarom den Minister aangeraden den achturigen werkdag
voor kantoor- en hotelpersoneel nog niet in te voeren. Verschuur luisterde daarnaar
echter niet, zoodat de wet eerlang van toepassing wordt5, met slecht toe-

1
2
3
4

5

Vgl. Heldring, Nieuwjaarsrede K.v.K. A'dam (1931).
De directeur-generaal van de arbeid.
Vgl. hierboven onder 31 december 1930.
De interdepartementale commissie voor de landbouwcrisisaangelegenheden werd pas in
september 1931 ingesteld; voorzitter werd toen Zaalberg. Vgl. Hirschfeld, Economische
politiek, p. 110.
Bij K.B. van 26 januari 1931 tot nadere wijzigingen van het Werktijdenbesluit voor fabrieken
of werkplaatsen 1923, Staatsblad 1931, nr. 22.
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zicht. De eerlijke bedrijven zullen gehinderd worden, de knoeiers zullen door de
bepalingen heen zeilen.
In deze Regeering bestaat niet de minste leiding, Ruys is een slappeling, Verschuur
is brutaal en krijgt daardoor van zijn collega's heel wat gedaan. De Geer is de
bekwaamste, maar leidt ook niet en schiet niet met zijn rechterhand Van Doorninck
op. Daarbij is hij soms onbegrijpelijk fiscaal. De Centrale Commissie (van
Hoofdambtenaren) van Reorganisatie, waarin behalve Zaalberg, Van Doorninck,
Ringers, Damme nog 1 of 2 zitten, wordt bovendien door de Regeering den mond
gesnoerd uit vrees, dat zij te machtig wordt, zoodat er van departementale reorganisatie
niets komt. Zaalberg denkt dat Verschuur als Directeur-Generaal van Handel en
Nijverheid Steenberghe op het oog heeft, den Roomsch-Katholieken werkgever uit
Brabant, een fatsoenlijk man, volgens hem geheel onder den invloed van Kortenhorst.
Het zou mij geenszins verwonderen.

14 Januari 1931.
Verschuur toonde mij op een vergadering een telegram van Trip uit Lucknow, waarin
hij de geschiktheid van Ligthart als Directeur-Generaal ‘doubtful’ noemt en de
aandacht op Welter vestigt. Ligthart wordt nu losgelaten nadat Verschuur ook van
Kröller gehoord heeft, dat Ligthart meer koopman dan econoom is en niet geschikt
voor Directeur-Generaal, en Verschuur informeert naar Wolff1, den consul-generaal
te Berlijn, dien ik hem reeds eerder noemde en waarover Beelaerts hem een gunstig
oordeel gaf. Hij2 schreef mij, dat hij Welter ongeschikt achtte. Ik begrijp niet hoe
Trip aan hem komt. Hij heeft een schitterende Oost-Indische ambtenaarscarrière
achter den rug, maar is nòch commercieel nòch economisch ‘bij’ en kent het
Nederlandsche bedrijfsleven niet. Weliswaar is hij van hetzelfde geloof als Trip en
Verschuur, maar tot nu toe heb ik nimmer kunnen bemerken, dat Trip zich in zijn
adviezen daardoor liet leiden.
Tweede vergadering der C.E.P.3 gehad en besloten beetwortelsuiker te steunen,
doch niet in die mate als Commissie-Lovink het wenscht. Ik moet met Van Voorst
(Roomsch-Katholieke boeren- en tuindersbond) en Heringa het advies formuleeren.4
Heringa is zwaar-

1
2
3
4

Jakob Wolff.
Vermoedelijk Verschuur.
De commissie voor de economische politiek.
Vgl. hier p. 906 en de notitie onder 17 januari 1931.
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geladen tegen zijn Minister, die hem in alles schijnt te ignoreeren, en ontboezemde
zich in eenige brieven aan mij. Mij valt Verschuur nogal mee - al doet hij mede aan
het zuiver partijpolitieke crisisbeleid van de Regeering. Hij heeft meer verstand en
weet beter wat hij wil dan Ruys, van wien in het geheel geen leiding uitgaat.
Ter zake van de premiëering van den beetwortel (voor één jaar) moet verhinderd
worden, dat de hoogte van de premie door Van de Heuvel - den suikerspecialist in
de Commissie-Lovink - wordt vastgesteld. Ik heb daarop Heringa's aandacht
gevestigd, die mij meldt, dat Bruins en Van Doorninck geraadpleegd zullen worden.
Treub keurt in de Commissie voor de Economische Politiek allen steun af en
Engelbrecht sloot zich bij hem aan. Ik zou het gevaarlijk vinden voor den suiker geen
crisismaatregel te treffen. Er is zeer veel werkloon mee gemoeid en op die kleigronden
laten alle andere gewassen ook zwaar verlies.

17 Januari 1931.
Het advies der Commissie voor de Economische Politiek in suiker heb ik tezamen
met Heringa en Van Voorst tot Voorst opgesteld. Bruins, Van Doorninck en Van de
Heuvel zullen een premie moeten vaststellen, die onder de voorgestelde ƒ 4,50 ligt.
Gisteren een informeele bespreking aan de Nederlandsche Bank over haar
verhouding tot de Internationale Bank. Aanwezig Luden, Vissering, Suermondt,
Patijn, Bruins en ik. Zooals de kansen nu staan, wordt Vissering waarschijnlijk niet
in de Internationale Bank gekozen, vooral tengevolge van de oppositie van Norman,
die drie grieven tegen de Nederlandsche Bank heeft: het winstbejag, de afgifte van
goud voor de circulatie en een weigering der Nederlandsche Bank om met de Bank
van Engeland samen te werken. In werkelijkheid heeft deze het tegen den persoon
van Vissering. Er is niet veel aan te doen, doch de Regeering is bereid aan Engeland
te laten weten, dat zij een niet-verkiezing van Nederland in den Raad van
Commissarissen van de Internationale Bank zeer onbehoorlijk zou vinden. Vissering
maakte sterk den indruk een oud man te zijn en hij ontkende niet, dat hij persoonlijk
zeer tegen de verplichting tien maal per jaar naar Bazel te moeten reizen, opzag.
Later met Luden en Patijn oploopende, waren wij het er over eens dat Vissering
behoort af te treden. Volgens Patijn wil Vissering zelf weg, maar zou hij zich te zeer
moeten bekrimpen; er zou dus een goed commissariaat voor hem gevonden moeten
worden. Dat is niet eenvoudig,
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want als commissaris is Vissering onpractisch en daarbij als vermoeid man niet veel
waard. Luden zeide, dat naar zijn meening Trip de opvolger moest worden en dat de
bankdirectie dezen ook wenscht, zoo ook S.P. van Eeghen. Patijn vond het een
voordeel dat wij tusschen twee geschikte candidaten konden kiezen: Bruins en Trip.
De eerste heeft zijn internationale relaties vóór, zijn meegaandheid en weifelende
opinies tegen. Trip heeft ruggegraat en laat zich nooit door persoonlijke overwegingen
leiden. Ik ben ook voor den laatste, vind slechts zijn vurig katholicisme een bezwaar.

20 Januari 1931.
Bruins bij mij gehad, die zeide, dat men zich aan de Nederlandsche Bank in het
geheel niet aan zijn pogingen om de relaties tusschen haar en de Internationale Bank
te Bazel een meer geregeld karakter te geven, stoorde en zich zooveel mogelijk
afzijdig hield. Hij meent dan ook beter te doen met opnieuw naar Bazel te gaan om
uit te visschen wat men daar denkt - hetgeen toch wel gewenscht is, daar wij onze
berichten in laatste instantie van den journalist Pelt hebben, een alleszins
vertrouwenswaardig man, maar geen figuur van beteekenis. Bruins wil gaarne, dat
ik eens met de heeren ging spreken. Ik heb hem geantwoord, dat indien ik zeker was
daar een goede ontvangst te vinden, ik daartoe wel bereid was, omdat geen enkele
kans verwaarloosd moet worden, om Nederland zijn plaats in den Raad van Bestuur
te bezorgen. Bruins zal Bazel per brief erover polsen.

22 Januari 1931.
Met Snouck gesproken en hem gezegd, dat indien de Regeering aan Norman laat
weten, dat zij zeer op den zetel voor Nederland gesteld is, zij er zich rekenschap van
dient te geven, dat Vissering niet meer in staat is, een goed figuur in besprekingen
tusschen de internationale circulatiebanken te slaan. Het zal zaak zijn, hem spoedig
een retraite mogelijk te maken. Dit moet De Geer weten.

23 Januari 1931.
Ter Meulen bij mij gehad, die Norman Woensdag (28/1) te Londen zal spreken en
hem reeds het doel van zijn komst heeft aangekondigd. In die omstandigheden is het
gewenscht, dat ik de menschen te Bazel vóór dien datum opzoek. Zij hebben reeds
bericht, dat zij mij gaarne zullen ontvangen. Bruins, die toevallig in stad was, tele-
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foneerde voor mij met Fraser, den Vice-President der Internationale Bank, die
antwoordde dat men mij gaarne Maandag zal zien en hoopte, dat ik ‘would speak
quite frankly’. Ze weten dus waarom het gaat. Ter Meulen zag als gewoonlijk zeer
op tegen zijn Londensche opdracht. Ik sprak met hem af, dat ik hem van Bazel uit
van het resultaat van mijn gesprek op de hoogte zou brengen.

28 Januari 1931.
Eergisteren te Bazel geweest en bevonden, dat Pelt loos alarm geblazen heeft.
Nederland komt in elk geval, evenals Zweden en Zwitserland a.s. Mei in het bestuur
der Internationale Bank (zie brief aan Bruins d.d. 27/1).1 Dat is dus bevredigend, al
slaan wij een eenigszins belachelijk figuur, ook tegenover Norman, dien Ter Meulen
heden zal zien en van te voren verwittigd heeft, dat hij met een uiterst delicate missie,
waarbij de Nederlandsche Regeering betrokken was, kwam. Zeer onhandig en
geïnspireerd door Ter Meulen's hazenhart.
Te Bazel ontmoette ik de heeren MacGarrah en Fraser, beiden Amerikanen,
President en Vice-President, de eene 65 à 70 jaar, aantrekkelijk, waardig en verstandig
(Quaker), de andere een goede veertiger met een slim, ongunstig uiterlijk. Zij zijn
zeer over Bruins te spreken - a man of great abilities. Het zou mij niet verwonderen
indien zij hem gaarne als opvolger van Vissering zouden zien. Heden zocht ik
Vissering op om hem van mijn reis naar Bazel en het resultaat ervan in kennis te
stellen. Hij was zeer verheugd en bleek zelf reeds een hupschen brief van Norman
ontvangen te hebben (zie brief aan Bruins dd. 28/1).2 Hij merkte nog op, dat op de
a.s. commissarisvergadering der Nederlandsche Bank de directie niets nieuws

1

2

Brief van Heldring aan Bruins 27 januari 1931, in Collectie-Heldring, ‘Zoowel de heer Mc.
Garrah als Fraser verzekerden mij, dat de Raad van Bestuur der B.I.S. eenstemmig besloten
heeft, bij de aanstaande uitbreiding van het ledental, welke vermoedelijk in Mei zal plaats
hebben, in elk geval de presidenten der circulatiebanken van Nederland, Zweden en
Zwitserland te doen opnemen.’
Brief van Heldring aan Bruins, 28 januari 1931, in Collectie-Heldring. In de brief aan Bruins
uit voorgaande noot wordt t.a.v. Norman-Vissering opgemerkt: .... ‘de heer Norman, die
nimmer eenige bedenking tegen de benoeming van de Nederlandsche Bank had, maar het
wel een schaduwzijde vond, dat de heer Vissering ongaarne op reis gaat ....’ Uit de brief van
28 januari: ‘Hij had juist een zeer vriendelijken brief van den heer Norman ontvangen, waarin
deze hem zijn spijt uitdrukt, dat de correspondentie tusschen de beide banken in den laatsten
tijd niet veelvuldig is geweest en hoopt, dat hij den heer Vissering in de toekomst veel en
geregeld zal ontmoeten.’
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te vertellen had. Blijkbaar is zij niet van plan, iets te laten verluiden van een strop
dien zij gehaald heeft door papier van de Landbouwen Handelsbank (Den Haag),
een minderwaardige knoeizaak die op de flesch is, te nemen. Niet minder dan 1,8
millioen bedraagt het belang van de Nederlandsche Bank erbij, zoo hoor ik.1 Onlangs
vertelde Vissering ons, dat hij - een dagje ouder wordende - de discontoportefeuille
aan de zorgen van zijn collega's overliet. Bruins vermoedde er aanstonds een addertje
in het gras in.
Ter beurze stelde ik S.P. van Eeghen op de hoogte. Hij is eenigen tijd ziek geweest.
Toen ik hem zeide, dat het tijd wordt, Vissering te vervangen, zei hij: ‘Maar dan
nooit Bruins! Dat is een intrigant, die alleen maar aan zichzelf denkt.’ Trip is ook
volgens hem de man, ondanks zijn geloof, dat hij - geheel tegen zijn gewoonte heelemaal geen bezwaar achtte.

31 Januari 1931.
Gisteren Ter Meulen gesproken. Norman heeft geheel bevestigd wat ik te Bazel
hoorde. De z.g. grieven tegen de politiek der Nederlandsche Bank heeft hij wel, maar
hij beschouwt ze als interne politiek, waarop hij critiek mag uitoefenen, maar die
hem niet weerhoudt de aanwezigheid der Nederlandsche Bank in de Internationale
Bank noodig te achten. Ter Meulen zeide, dat Norman zich als zeer onbezorgd over
den tegenwoordigen toestand voordeed. Bonne mine à mauvais jeu, want inzonderheid
de positie van Engeland is m.i. somber, zwaar belast, achterlijke toestanden in de
industrie en den landbouw, luiheid bij hoog en laag.
Du Mosch kwam mij meedeelen, dat hij op grond van een consult met Prof. Snapper
al zijn bijbaantjes, w.o. het ondervoorzitterschap van de Kamer van Koophandel,
aanstonds moet neerleggen - te hooge bloeddruk. Het spijt mij van hem te moeten
scheiden, nadat ik 9 jaren dagelijks met hem heb samengewerkt en nooit eenige
wrijving had. Anderzijds had ik weinig steun aan hem. In besprekingen is hij lang
van stof (Dumoschthenes noemt men hem) en niet to the point,

1

Het verlies, per maart 1930 ƒ 1,6 miljoen, op de N.V. Handels- en Landbouwbank te Den
Haag, werd afgeschreven op de gewone winsten. Vgl. Archief Ned. Bank, Notulen
gemeenschappelijke vergaderingen van directeuren en commissarissen Ned. Bank, 4 mei
1931.
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in de Kamer heeft hij geen prestige en tegenover autoriteiten is hij pluimstrijkend,
in mijn afwezigheid was hij wel eens geneigd onoordeelkundige besluiten te nemen,
gelukkig door Dubois dikwijls tijdig geremd. Crone is ondervoorzitter van de afdeeling
grootbedrijf en zal hem waarschijnlijk vervangen. Hij is bekwaam, kort aangebonden,
minder meegaand dan Du Mosch.

1 Februari 1931.
Nu vraagt Alex1, die iemand (wie?) krachtens een opdracht van den Minister bij zich
gehad heeft, mij weer of ik het Gouverneur-Generaalschap ambieer. Hetzelfde
negatieve antwoord gegeven.

12 Februari 1931.
De ‘wie’ in den laatsten zin is de ingenieur Van der Waerden2 geweest. Geen
beteekenis.
Ik ben een paar dagen te Londen geweest om de Perzische tentoonstelling te
bezoeken. Prachtige tapijten en miniaturen.
Colnaghi over de 2 Moro's uit de Hermitage voor het Rijksmuseum gesproken.
De Russen zullen alles verkoopen als ze geld noodig hebben, hetgeen voortdurend
het geval is. Zij weten echter aardig op prijs te houden.
Thee gedronken en schilderijen gezien bij Mrs. Greville, een vriendin van
Karnebeek en society-middelpunt, geïntroduceerd door Mrs. Hirst. Veel gossip en
mooie Raeburns en Hollanders, vooral het portret van Levecq, dat ik van de
tentoonstelling kende.
Gisteren is de goede tante Willy3 plotseling gestorven - angina en longontsteking,
69 jaar oud. Mijn laatste tante en een lieve jeugdherinnering. Wij kwamen graag bij
haar op Rijswijk, later op Wassenaar. Na den dood van Oom Just4 woonde zij in Den
Haag.

24 Februari 1931.
De kans dat Colijn Gouverneur-Generaal wordt, schijnt groot te zijn; het zou de best
mogelijke keus zijn, al moet men het vooruitzicht op enkele onbesuisde handelingen
in den koop meenemen. Ook zal hij -

1
2
3
4

Heldrings broer ir. A. Heldring, de directeur van het Alg. Handelsblad.
Ir. J. van der Waerden.
W.A. Heldring-Rasch.
J.J.L. Heldring (1848-1911).
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indien het Chadbourne-plan1 tot stand komt - ten aanzien van den suikeruitvoer en
de verhuring der gronden moeten ingrijpen, wat ik een bedenkelijke
regeeringsbemoeiing zou achten: a. op zich zelf; b. omdat het Chadbourne-plan,
eenmaal in werking gesteld, alle kans van mislukking heeft. Ik ontving de vorige
week een uitnoodiging van Silas Strawn, voorzitter van de United States Chamber
of Commerce, op 1 Mei in de jaarlijksche vergadering een voordracht over de groote
problemen die Amerika en Europa bezighouden, te houden. Het bijwonen van het
congres der Internationale Kamer van Koophandel te Washington is daaraan min of
meer verbonden. Ik heb tot mijn spijt moeten bedanken, daar Valstar nog niet uit
Zuid-Amerika terug zal zijn.

5 Maart 1931.
Beelaerts, dien ik heden zag, zegt niet te gelooven dat Colijn reeds uitgenoodigd is,
veel minder zeker te zijn, dat hij tot Gouverneur-Generaal benoemd zal worden. Hij
hoopt zulks, maar heeft in de onzekerheid dat Colijn het wordt, de aandacht van zijn
collega van Koloniën op De Jonge2, oud-Minister van Oorlog, gevestigd.
De Kerstbespreking tusschen Nederlandsche en Belgische gedelegeerden heeft
geenszins tot overeenstemming geleid. De Belgen staan op uitmonding van het
Eendrachtkanaal bij Willemstad, ter vermijding van het Hellegat; onze menschen
willen niet verder dan Dintelsas gaan. Intusschen zijn er moeilijkheden met het
Maaswater gerezen; in de eerste plaats het gevolg van een waterstaatkundige
misrekening: het blijkt dat bij lage waterstanden het Julianakanaal, desnoods door
oppompen, wel voldoende water zal kunnen krijgen, maar dat er dan in de Maas niet
genoeg overblijft om de gekanaliseerde Maas beneden Maasbracht te laten werken.
Beelaerts zeide, dat dit een vervelende positie voor ons was. Of hij daarmee bedoelde,
dat de Belgen ons in dit opzicht in hun hand hebben, begreep ik in het korte onderhoud
niet goed. Ik elk geval plaatsen zij zich op het standpunt, dat zij voor het Julianakanaal
ons niet ter wille behoeven te zijn, daar wij het aanleggen, zonder er hen in
geraadpleegd te

1

2

De regeling tussen suikerproducerende landen, genoemd naar de Amerikaan Chadbourne,
van eind 1930, om de aanwezige surplus-voorraden uit de markt te nemen en de uitvoer van
suiker gedurende een 5-jarige periode tot bepaalde voor ieder deelnemer vastgestelde quota
te beperken. Vgl. Cohen Stuart, Onpractisch plan, p. 26.
Jhr. mr. B.C. de Jonge, die inderdaad gouverneur-generaal zou worden.
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hebben. Ik moet deze zaak verder uitpluizen. Met het graven van het Albertkanaal
schijnen de Belgen hun eigen moeilijkheden te hebben; het drijfzand in den
mergelgrond ten Westen van de enclave van Maastricht dwingt hen een ander tracé
te zoeken.
Van Beelaerts hoorde ik, dat Verschuur een directeur-generaal voor Handel en
Nijverheid gevonden heeft1, die niet Wolff is, maar ook niet tot de geestverwanten
van Kortenhorst behoort en met zijn reorganisatieplan weldra voor den dag komt.
Beelaerts vindt het een zwaarwichtig plan. Ik hoorde niets meer van Verschuur direct
in den laatsten tijd.

10 Maart 1931.
De Burgemeester vroeg mij gisteren bij hem te komen. Hij vroeg mijn meening en
eventueel mijn steun in de Paleis-Raadhuiskwestie.2 Ik kon hem dien geven, daar ik
de oplossing die B. & W. willen, de goede vind. Het Paleis is als Raadhuis
onbruikbaar, historisch aan de monarchie verbonden. Het nieuwe Amsterdam moet
een stadhuis uit de 20ste eeuw hebben. En wat den doorslag geeft, indien men niet
tot deze oplossing komt, geeft de Gemeenteraad geen geschikten grond voor den
bouw van een nieuw paleis en blijft de Koningin van Amsterdam weg, hetgeen aan
de positie der monarchie ernstige afbreuk zou doen. Men behoeft geen vurig
oranjeklant te zijn, om te begeeren dat zij zoo lang mogelijk gehandhaafd wordt.
Wat er voor in de plaats zou komen, zou licht slechter, zelfs heel slecht kunnen zijn.

16 Maart 1931.
Weer een brief van Pelt, waaruit blijkt dat er moeilijkheden tusschen de Nederlandsche
Bank en de Internationale Bank met betrekking tot de detacheering van Mr. de Jong,
hoofdambtenaar der Neder-

1
2

Dat was dr. H.M. Hirschfeld.
Amsterdam heeft door juristen laten uitmaken, dat Amsterdam de eigenares is van het paleis
op de Dam, maar De Geer laat begin maart namens de Regering weten, dat het rijk het
eigendomsrecht van Amsterdam niet erkent, zodat de stad het paleis niet gebruiken mag.
Wel wil het rijk helpen bij de bouw van een nieuw raadhuis. Burgemeester en Wethouders
antwoorden de regering, dat Amsterdam wel een nieuw raadhuis wil hebben, omdat het oude
niet meer voldoet en dat men blij is dat het rijk althans geen rigoureuze aanspraken meer
maakt op het paleis. Vgl. ook Heldrings artikel ‘Paleis-Raadhuis’.
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landsche Bank, wien de Nederlandsche Bank het moeilijk maakt en dien de
Internationale Bank wegens zijn kunde eenigen tijd te Bazel willen hebben, gerezen
zijn. Ik heb hierover Vissering heden gesproken, maar vond hem als gewoonlijk
kleingeestig. Aan het einde van het gesprek zeide hij dat hij het met mij eens was,
doch dat de andere directeuren, met name Tetrode, niet anders willen. Het is treurig,
dat dit lichaam met zoo weinig begrip van de noodzakelijkheid van internationale
samenwerking bestuurd wordt. Hier is nu een prachtige kans om met Bazel een
schakel te leggen en men wil haar verwaarloozen door den persoon in kwestie
practisch te verhinderen (niet te willen uitleenen, geen plaats voor hem open te
houden, wanneer hij uit Bazel terugkeert) het Bazelsche aanbod aan te nemen.

20 Maart 1931.
Vissering meldt mij, dat De Jong naar aanleiding van een brief van Quesnay naar
Bazel gaat om zijn detacheering aan de Internationale Bank te bespreken. Ik heb den
indruk, dat de Nederlandsche Bank aan De Jong geen moeilijkheden meer in den
weg legt.1

25 Maart 1931.
Den 23sten een zitting van het Europa Comité der Internationale Kamer van
Koophandel te Berlijn bijgewoond. Onderwerp: hulp aan de Zuid-Oost staten van
Europa - meer speciaal aan hun graanbouw. Zij vragen preferentieele rechten.
Frankrijk en ook Duitschland zijn wel geneigd die toe te staan. De Fransche
industrieelen (comité des Forges) stellen zich een contingenteering van graanexporten
uit Z.O. Europa en van industrieele producten uit West-Europa daartegenover voor,
al dan niet aan preferentieele rechten verbonden, een fantastisch idee, dat, zoo het
uitvoerbaar is, gelijk zou staan aan staatssocialisme. Ik, gesteund door de Belgen en
de Engelschen, verwerp dergelijke inbreuken op de meestbegunstiging en wij willen
Z.O. Europa met crediet helpen, waartoe echter noodig is, de cultuur en het
transportstelsel belangrijk te verbeteren en vooral den landbouw te ontwikkelen. Wij
werden het niet eens en de zitting verliep vrijwel in het zand. Interessant was een
lunch, ons

1

Uiteindelijk bedankte mr. de Jong voor de aangeboden post, daar deze qua rang te weinig
inhoud bezat. Mededeling prof. mr. A.M. de Jong te Bloemendaal.
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door Minister Curtius aangeboden, waaraan ik naast Ritter zat, den
‘Ministerial-direktor’, die tezamen met zijn collega Schüller van Oostenrijk het
Duitsch-Oostenrijksche tolverbond tot stand gebracht had. Ik vind dit, economisch
gesproken, een verstandigen zet, hetgeen Hodac, de Tsjech, met mij eens was. Ik
hoop dat Frankrijk geen spaak in het wiel zal steken en de repercussie op Z.O. Europa
niet ongunstig zal zijn. Volgens Riedl is Zuid-Slavië er gunstig over gestemd.

30 Maart 1931.
Eenige dagen later was de Duitsche consul-generaal Von Hahn bij mij om mijn
indrukken over het Duitsch-Oostenrijksch verdrag te vernemen. Ik zeide hem, dat
het voor Nederland voorloopig van geringe beteekenis is, daarentegen zeer begrijpelijk
van Oostenrijksch standpunt, daar Oostenrijk zelfstandig niet leven kan. Ook voor
Duitschland is deze uitbreiding van het tolgebied gewenscht. Of het verdrag een
grootere economische beteekenis bezit, hangt van den geest af waarin men derden
tegemoet zal komen. De beide Regeeringen hebben verklaard, dat zij gaarne zullen
zien, dat andere mogendheden toetreden, maar ik geloof niet aan de bereidwilligheid
om b.v. Hongarije, dat in een even moeilijke economische positie als Oostenrijk
verkeert, maar meer overwegend landbouwstaat is en zijn graanproductie moet
onderbrengen, op te nemen. De Duitsche agrariërs laten zulks niet gauw toe. Von
Hahn beweerde dat men dat niet te duister moet inzien, maar wij kennen die
mentaliteit genoeg om niet optimistisch te zijn. Dat met dit economische verdrag
licht een politieke aansluiting van Oostenrijk zal volgen, is duidelijk, al gaf mijn
interpellant dit ook niet toe.
Men schijnt Frankrijk en Engeland vóór de onderhandelingen niet geconsulteerd
te hebben; de ontstemming in eerstgenoemd land is dan ook groot. Het is te hopen
dat Engelands voorstel de aangelegenheid in den Volkenbond te bespreken, zal
aangenomen worden. In den grond is deze gebeurtenis te wijten: 1. aan de stupide
vredesverdragen, die zulke onlevensvatbare staten in het leven riepen en een
voortdurende onrust in Midden-Europa gaande houden, 2. aan de kortzichtigheid
van alle Europeesche regeeringen, die tot de mislukking der onderhandelingen over
tariefverlaging te Genève bijdroegen. Oostenrijk streefde sedert 1927 steeds naar
plurilaterale verdragen voor zoodanige verlaging, ten einde raad wierp het zich in
de armen van Duitschland.
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2 April 1913.
Gisteren Ringers bezocht in zake de spoorwegovergangen bij Amsterdam (het
ophoogen der lijnen met viaducten voor het straatverkeer, het verplaatsen van het
Weesperpoortstation naar den Omval enz.), waarover de besprekingen tusschen
spoorwegen, Gemeente en Rijk hokken, omdat het Rijk meer wil hebben voor den
vrijgekomen grond dan Amsterdam wil of kan betalen.1 Het blijkt, dat ik bij De Geer
en Van Doorninck een poging moet wagen.
Ringers is reeds met het Bureau voor het nieuwe kanaal Amsterdam-Rijn gereed,
maar de overige belanghebbenden - andere dan Rijk en Amsterdam -, voornamelijk
Utrecht, hebben hun positie nog niet toegezegd. Een goed ding is het, dat Defensie,
die hij met het oog op de waterlinie noodig heeft, goed medewerkt dank zij de
aanwezigheid in zijn staf van een ingenieur, die reserve-kapitein aan de genie is.
Zonder dergelijke persoonlijke bruggen, schiet men met dat Departement slecht op.
Ringers klaagt hevig over zijn minister2 en de tegenwerking aan het Departement
van Waterstaat. De afspraak was dat hij alleen met den Minister te maken zou hebben,
maar deze, een zwak en onbetrouwbaar man, houdt zich niet daaraan en geeft toe
aan den invloed der camarilla en buigt ook telkens voor het een of ander kamerlid
of statenlid-burgemeester. Ik twijfel geen oogenblik of Reymer is een slecht minister,
maar ik vrees dat Ringers zich anderzijds de kaas van het brood heeft laten eten.
Hij heeft ook veel moeite met Financiën, dat hem geweldig beknibbelt, maar hij
erkent de plicht van dat Departement om in de tegenwoordige tijden den voet dwars
te zetten, hetgeen het echter al te weinig tegenover den landbouw doet. Van Doorninck
ziet juist, maar hij ligt met De Geer vrijwel overhoop, die wel van alle ministers de
eenige is die zoo veel mogelijk op den zak houdt, maar tegen politieke invloeden
niet op kan: de macht van den landbouw en de persoonlijkheid van Verschuur.
Inderdaad worden wij slecht geregeerd, het rustig gezond verstand van den
Nederlander behoedt ons echter voor al te groote onheilen.
Daarna met Beelaerts gesproken over een brief van Josef Asscher en over de
financieele positie van den verdienstelijken consul-generaal te Hamburg, Van Aerssen.
Het gesprek kwam onwillekeurig

1
2

Vgl. Greup, Gedenkboek K.v.K. A'dam, dl. II, p. 196.
Mr. P.J. Reymer.
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over de geldelijke belooning der gezanten. Hij zeide, dat indien een van de bekleeders
van de 3 groote posten aftrad, hij geen opvolger zou weten aan te wijzen. Voor
Londen zou s'Jacob de beste zijn, maar hij zal niet willen en zou niet van
handelsattaché tot gezant gepromoveerd kunnen worden.
Over het Duitsch-Oostenrijksche verdrag had de Fransche gezant1 - een
kemphaantje - volgens Beelaerts zich heftig uitgelaten - c'est très sérieux, cela pourrait
être la guerre, - had hij gezegd. Het is ook een dom mannetje naar mijn meening.
Tenslotte onderhoud met Van Kleffens over de besprekingen tusschen België en
Nederland vóór den oorlog inzake de Maas-kanalisatie, welke wij wenschten en
waarmede wij de geheele reeks van problemen op verkeersgebied opgerakeld hebben.
Zij werden door de Belgen na den oorlog formidabel opgeblazen. In elk geval hebben
niet wij - zooals van Belgische zijde beweerd wordt - in den vooroorlogstijd
getraineerd, doch zij. Zoowel van Van Kleffens als van Ringers vernam ik, dat de
Belgen grooten last met drijfzand bij het Kanaal Albert hebben. Zij graven in elk
geval een kruinpand, dat zij zoo mogelijk 10 à 15 meter zullen verlagen om het water
van de Maas af steeds te doen vallen. Lukt dit, dan tappen ze te veel water af, om
ons stuk Maas beneden Maasbracht bij lagen waterstand bevaarbaar te doen zijn.
Ringers neemt aan, dat het hun, ondanks het drijfzand, zal gelukken, ofschoon het
een hoop geld zal kosten. Het geheele kanaal zal wel op een 140 millioen gulden
komen te staan.

18 April 1931.
Een dag of 10 met griep te bed gelegen. In die dagen is de arme Du Mosch2 te Gardone
aan het Garda-meer overleden. Toen hij mij ongeveer 4 weken na zijn eerste
mededeeling kwam vertellen, dat hij op raad van den dokter eenigen tijd rust te Meran
ging nemen, vond ik hem een gebroken man. Hij had zich het gedwongen afscheid
van al die honoraire ambten zeer sterk aangetrokken en ik had innig medelijden met
hem, want de lust in het leven was hem benomen. Ik schreef hem nog een brief om
hem te zeggen, hoe zeer mij zijn heengaan speet. Het antwoord daarop was zeer
gedrukt. Een beroerte, gevolgd door een longontsteking, heeft hem overvallen, ter-

1
2

F.A. Kammerer.
De voorzitter van de afdeling grootbedrijf en ondervoorzitter der Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Amsterdam.
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wijl hij alleen in den vreemde zat. Het einde is spoedig daarna gekomen. Zooals
gezegd, het was geen groote kracht, maar hij was een goedig man. Aanvankelijk had
hij, toen ik in Zuid-Amerika vertoefde (1922), de ambitie gehad voorzitter der Kamer
te worden. Gerzon1 - hij vertelde het mij eergisteren - heeft hem daarvan doen afzien.
Bij de verkiezing kreeg Crone bijna evenveel stemmen voor het ondervoorzitterschap
als Du Mosch, doch dank zij Crone's medewerking is de laatste gekozen. Ik twijfel
niet of men zal Crone over 8 maanden tot mijn opvolger benoemen, een goede keus,
indien hij zich voldoende voor het ambt vrijmaakt. De groote ijdeltuit Charles
Boissevain zou het gaarne bekleeden, desnoods ook het ondervoorzitterschap, maar
veel kans heeft hij niet. Hij heeft niets in zijn mars.

27 April 1931.
De Geer en Van Doorninck over de spoorwegverbinding om Amsterdam gesproken,
waarover Amsterdam het met de spoorwegen en Waterstaat eens is, een uitgave van
28 millioen.2 Financiën is echter met Amsterdam over het deel dat Rijk en Gemeente
ieder zullen bijdragen aan het vechten. Door Ringers wist ik, dat Financiën, alvorens
nieuwe sommen aan Waterstaat toe te staan, een kapitaalstaat verlangt van hetgeen
Waterstaat in de eerstvolgende 10 jaren aan nieuwe werken wil uitgeven. Die staat,
ofschoon sedert een jaar beloofd, komt maar niet, hetgeen aan tegenwerking van de
oude Waterstaat-kliek, die, met behulp van den zwakken en onoprechten Reymer,
Ringers den voet dwars zet, is toe te schrijven. Ringers heeft mij hierover bitter zijn
nood geklaagd. Dit verlangen van Financiën vindt hij billijk, niet dat het op reeds
gedane toezeggingen wenscht terug te komen. De Geer deed alsof hij van de zaak
weinig wist en nam nota van mijn verklaring dat de verbetering van de
spoorwegovergangen te Amsterdam urgent is. Hij sprak over den algemeenen toestand
en vroeg mijn meening over de economische vooruitzichten, die zeer somber zijn.
Ik waarschuwde hem tegen de kunstmatige belemmeringen, die het proces van
aanpassing aan een lager prijsniveau slechts tegenhouden, dus tegen een verlenging
van de suikerwet en tegen anti-dumping maatregelen. De Geer zeide mij, dat
anti-dumping maatregelen, die in bewerking zijn, alleen ge-

1
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J.E. Gerzon.
Vgl. hier onder 2 april 1931.
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richt zullen zijn tegen zoodanige concurrentie die bedoelt een bepaald bedrijf te
dooden en daarna de prijzen te verhoogen en dat zij van zooveel ‘clausules’ omgeven
zijn, dat er geen ander gebruik van gemaakt zal kunnen worden. Hij sprak nogal
simpel over de gevolgen van de Duitsch-Oostenrijksche tolunie en vond maar het
beste, dat Frankrijk zich er ook bij aansloot. Van Doorninck vond ik in een zeer
pessimistische stemming, daar de Regeering niets doet om de uitgaven te remmen.
Er is geen departementale samenwerking, de reorganisatie-commissie van
hoofdambtenaren ligt zoo goed als uit elkaar. Landbouw kant zich hoe langer hoe
meer tegen de rest. Verschuur komt met een reorganisatie van den economischen
dienst, die zwaar opgezet wordt, duur zal zijn en wegens het ontbreken van Landbouw
tot mislukking gedoemd is. (Het laatste is zeker ook mijn meening, temeer daar aan
het hoofd een zekere heer Hirschfeld komt, een onaanzienlijk joodje, dat aan de
Handelshoogeschool te Rotterdam gestudeerd en eenige jaren aan de Rotterdamsche
Bank en de Javasche Bank theoretisch werk verricht heeft.)1 's Lands middelen vallen
zeer tegen en de vooruitzichten blijven slecht. Al deze beschouwingen zijn mij niet
nieuw, het is slechts ongelukkig, dat een knappe man als Van Doorninck, die zich
in staatsdienst voor een mager salaris van ƒ 9000 overwerkt en een hooge positie
bekleedt, zoo weinig vrucht van zijn inspanning ziet groeien. Dit ministerie is wel
heel slecht op het gebied van economisch beleid en organisatie.
Ten aanzien van de spoorwegverbindingen bij Amsterdam2 vond ik de mededeeling
van Ringers bevestigd, maar tevens hoorde ik dat de spoorwegen sterk op een
beslissing aandringen, daar het omhoog brengen van de spoorwegen ten O. van
Amsterdam voor de electrificatie van de lijn naar Amersfoort noodig is. Hierin vindt
Amsterdam dus een bondgenoot. Scherpe critiek leverde Van Doorninck ook over
het uitgeven door de gemeente, onder de nieuwe wet op de verhouding van het Rijk
tot de Gemeenten, waarin de autonomie der gemeenten onbeperkt is gebleven. De
gezamenlijke gemeentelijke uitgaven zijn sedert de invoering van die wet onrustbarend
gestegen en de Staat heeft het gat te vullen, dat de Gemeentebelasting laat. Hij wenscht
dan ook rijkscontrole op de gemeentelijke uitgaven.

1
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Heldring zou H. al gauw gaan waarderen. Vgl. i.v.m. zijn uiting over H. 's jood zijn hier
inleiding.
Vgl. hier onder 2 april 1931 en het begin van deze notitie.
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9 Mei 1931.
De Jonge1 is dan benoemd overeenkomstig den wensch van Beelaerts, die mij op 1
April zeide, dat hij dezen gecandideerd had, voor het geval de benoeming van Colijn
niet kon doorgaan.2 Ik herinner mij hem uit 1915/6, toen ik met hem in een
Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij-commissie zat, een bekwaam en prettig
man, daarbij zeer fatsoenlijk. Hij kent Indië slechts van een kort bezoek, wat een
buitengewoon bezwaar is, maar alles samen genomen leek de keus aanvankelijk zoo
goed mogelijk, indien men van het standpunt uitgaat, dat een geschikte Indische
specialiteit niet beschikbaar is. Zijn interview, gisterenavond in het Handelsblad
gepubliceerd3, heeft mij echter zeer doen schrikken; zoo zwamt een aanstaande
burgemeester van Purmerend, maar niet een Gouverneur-Generaal. Waar moet dat
heen? En dit in een periode die wellicht beslissend is voor onzen band met Indië.
Colijn schijnt niet gevraagd te zijn, waarschijnlijk omdat De Graaff vreesde dat
het heft dan geheel uit zijn handen in die van den Gouverneur-Generaal zou glippen.

17 Mei 1931.
Gisteren vergadering van de Commissie voor de Economische Politiek, waarin een
anti-dumping wetsontwerp met groote meerderheid werd afgewezen. Alleen
Kortenhorst, Van Voorst4 (Roomsch Katholieke landbouwers) en Van Rappard5
(liberale landbouwbelangen, als zoodanig een verrader van de liberale beginselen)
waren er voor, hoewel eerstgenoemde het noode zou willen aanvaarden, daar hij er
weinig toepassing van verwacht en vreest dat het, wet geworden, de invoering van
algemeene tariefsverhooging zou ver-

1
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4
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Jhr. mr. B.C. de Jonge.
Vgl. nog Puchinger, Colijn, p. 157, 158.
Vgl. Alg. Handelsblad, 8 mei 1931, avondblad. De Jonge ziet het ambt van G.G. als een
goede, doch zware taak, waaraan men zich bij benoeming niet onttrekken kan. Hij is al eens
in 1919 in Indië geweest en vindt, dat Nederland qua koloniaal beleid in de wereld vooraan
staat. Alle Nederlanders moeten eigenlijk imperiaal kunnen denken. Met de meer intellectuele
kringen van de Indonesische bevolking had hij nog nooit contact gehad. Nederland moet
Indië nooit loslaten. Hiervoor moet ook de G.G. zorgen, die een grote mate van zelfstandigheid
moet hebben.
L.F.J.M. baron van Voorst tot Voorst.
Mr. A.G. Ae. ridder van Rappard.
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hinderen. Het ontwerp zat slecht in elkaar, o.a. omdat een der criteria voor dumping
‘kunstmatige concurrentie’ was en niet bepaald werd, wat daaronder verstaan wordt.
Treub, zeer anti-Russisch, maar tegen het ontwerp, noemt het landbouwstelsel dat
de Russische tarwe voortbrengt, kunstmatig; Van Voorst, vóór een invoerverbod op
Russische tarwe, was het daarmede niet eens. Verschuur gaf in het weinige dat hij
zeide, te kennen dat naar zijn meening niet de Russische tarwe de lage prijzen gemaakt
heeft, maar de overvloed van transatlantisch product.

28 Mei 1931.
Uit een briefje van Ringers1: ‘Zeer vertrouwelijk kan ik U mededeelen dat ons
financieringsplan bij den Minister van Financiën is. Uit een bespreking met Zijne
Excellentie bleek mij dat wel spoedig over de spoorwegen bij Amsterdam2 een
gunstige beslissing zal vallen. Ik kreeg den indruk dat Uw bezoek een goeden invloed
heeft gehad. Hoe lang de beslissing op zich zal laten wachten, is bij de
onberekenbaarheid van Ministerieele inzichten niet te voorspellen.’ Dit lijkt
bevredigend; nu afwachten of De Geer handelt.
Dezer dagen sprak ik Aug. Philips, die De Jonge als oud-mededirecteur en
commissaris der Bataafsche Petroleum Maatschappij goed kent. Hij vindt hem
bekrompen en zonder eenig begrip voor de politieke, economische en financieele
problemen welke hem in Indië wachten. Door Colijn, die hem van het Departement
van Oorlog kende, werd hij naar Londen gehaald om als directeur der Koninklijke
op te treden, als hoedanig hij een volkomen mislukking geweest is. Bovendien is hij
volgens Philips koppig. Er is geen enkele reden te gelooven, dat hij het er goed van
af zal brengen. Zijn interview in het Handelsblad3 teekent hem heel goed. Treub,
dien ik verleden week ontmoette, scheen de keus nog zoo slecht niet te vinden. Hij
heeft hem als ambtgenoot in den ministerraad gekend en vindt hem flink. De wijze
waarop hij zijn departement onder de knie had en zijn eigen meening tegenover die
van den Opperbevelhebber, Generaal Snijders, wist te handhaven, prees hij. Helaas
is Treub een bekend slecht beoordeelaar van menschen. Zoowel Treub als

1
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3

Brief van Ringers aan Heldring, 25 mei 1931, in Collectie-Heldring; hierboven volledig
weergegeven.
Vgl. hier onder 27 april 1931.
Vgl. hier noot 3, p. 922.
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Philips noemen hem lui; inderdaad moet hij in de laatste 8 jaren niets uitgevoerd
hebben dan orchideeën kweeken. Zijn eigen zwager Patijn1 moet deze benoeming
ook zeer bevreemdend vinden.
Eergisteren bij Beelaerts geweest, die pas uit Genève terug was - met weinig
hoopvolle indrukken. Hij dacht, dat Briand zich voorloopig zou terugtrekken, omdat
zijn prestige in Frankrijk door zijn flater met de presidentsverkiezing een gevoeligen
knak heeft gekregen, om later weer op de proppen te komen wanneer zijn opvolger
den wagen nog meer in den modder gereden zal hebben. Hierin zag Beelaerts echter
mis, want Briand blijft aan.
Ik bezwoer hem den voet dwars te zetten inzake het antidumpingswetje, nu de
Commissie voor de Economische Politiek het afgekeurd heeft. Hij is er echter, indien
Verschuur doorzetten wil, te slap voor, evenals hij uit slapheid toegelaten heeft, dat
deze met het thans ingediende wetsontwerp i.z. de reorganisatie van zijn departement2
gekomen is, waartegen Snouck, zijn secretaris-generaal, mordicus gekant is, zooals
mij uit een gesprek met dezen bleek. Verschuur, eigenwijs maar economisch
ongeschoold, is hier op zeer onpractische wijze aan het regelen van een materie
gegaan die hij niet kent en waardoor hij in botsing met de andere departementen zal
komen. Beelaerts was van meening, dat het Duitsch-Oostenrijksche plan geheel van
de baan is, daar de ongelukkige Oostenrijkers te kwader ure door de moeilijkheden
van de Kreditanstalt3 overvallen zijn, waarvoor zij den steun van Frankrijk en
Engeland noodig hadden. Te Genève heeft men Schober duidelijk gemaakt, dat die
alleen beschikbaar was, wanneer de tolunie4 voor goed opgeborgen werd. Curtius'
reputatie als staatsman is er niet op verbeterd en juist nu heeft Duitschland meer dan
ooit de vriendschappelijke betrekkingen met Frankrijk noodig. Deze crisis dreigt
meer en meer noodlottig voor het land en geheel Europa te worden.

1
2
3
4

Mr. R.J.H. Patijn was gehuwd met een zuster van jhr. mr. B.C. de Jonge, nl. jkvr. E.H.M.
de Jonge (1869-1955).
Vgl. Hirschfeld, Economische politiek, p. 37.
In mei 1931 had de Oesterreichische Kreditanstalt haar deuren moeten sluiten; dit luidde een
ontwrichting van het internationale betalingsverkeer in.
Op 19 maart 1931 had Schober met Duitsland het Weens protocol gesloten, dat in een tolunie
met Oostenrijk voorzag.
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17 Juni 1931.
Een weekje te Parijs geweest, de familie bezocht en het Hollandsche paviljoen op
de tentoonstelling1, die overigens een rommel is, ofschoon dank zij het Bois de
Vincennes en het meertje daarin, beter uitgelegd dan gewoonlijk het geval is,
bewonderd. Over den bouwstijl kan men verschillend oordeelen. De Franschen vinden
hem mooi - inwendig is onze afdeeling het voorbeeld van wat een koloniale
uiteenzetting voor den vreemdeling moet wezen.
Over den economischen toestand wordt ook in Frankrijk ernstig geklaagd, ook
over het opdrijven van het levensonderhoud door het protectionisme der Regeering,
vooral ten gerieve van den boer, waarvan in de eerste plaats de tusschenhandel,
slagers, bakkers, kruideniers heeten voordeel te trekken. Van den hoogst ernstigen
toestand in Europa maakt men zich in Frankrijk maar een flauw begrip en dat de op
Duitschland rustende lasten opnieuw verlicht moeten worden, vindt weinig ingang,
zoodat Briand, die wel beter weet, in de Kamer moest verklaren, dat het Young-plan
voor Frankrijk een heilig huisje is.
Gelukkig brengen de morgenkranten heden het bericht, dat Brüning aanblijft.
Anders ware de chaos losgebroken. Of hij bezworen kan worden, hangt van de
herziening af, waarover Amerika niet wil praten, althans tot dusver niet. Een goed
ding is het echter dat Mellon en Stimson Europa bezoeken, de eerste is reeds
aangekomen.
Steeds bedenkelijker wordt de toestand bij de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij. De verliezen nemen nog steeds toe, terwijl wij niet meer
dan eenige millioenen in kas hebben en in 1932 de aflossing van onze 5% leening
weer aanvangt.2 Het laatste middel is loonsverlaging en ontslag van personeel, waartoe
wij eerlang zullen overgaan. Medewerking van de vakvereenigingen hebben wij niet;
integendeel in Nederland geschiedt tot dusver niets in deze richting en wij zijn naar
mijn meening bezig, ons nationale kapitaal op te eten.

21 Juni 1931.
Hoover heeft het verlossende woord gesproken.3 Dit kan het keer-

1
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De internationale koloniale tentoonstelling.
Vgl. hier p. 929.
Het voorstel (op 19 juni 1931) van een eenjarig moratorium ten aanzien van alle tussenstaatse
schulden; het betekende de erkenning van de nauwe relatie tussen herstelbetalingen en
intergeallieerde schulden, welke door de V.S. tot dusver was ontkend.
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punt zijn en beginnen met de overdrijving die er in de depressie schuilt, weg te vagen.
Duitschland heeft tweemaal in de afgelopen week voor de ineenstorting gestaan,
eerst politiek, toen financieel. Voorloopig is de slag afgewend. Als Frankrijk nu maar
meegaat.1

28 Juni 1931.
Inderdaad is een vlaag van optimisme over de effectenbeurzen gestreken. Het
antwoord van Frankrijk vind ik weinig bevredigend; gelukkig bevindt Mellon zich
te Parijs en heeft men daar ook Brüning en Curtius uitgenoodigd. Men zal het wel
eens worden, maar ik vrees zeer dat Frankrijk ook thans weer te eenzijdig naar zijn
eigen belang zal kijken en dus een afdoende regeling zal verhinderen. Niets kan
echter het feit wegnemen, dat Amerika een moratorium heeft voorgesteld, hetgeen
een begin van een oplossing van het schulden- en herstelvraagstuk kan beteekenen.
Daarvan moet Europa bevrijd zijn, wil het leven. Doch daarvan niet alleen. Ook de
tolmuren helpen het dooden. Frankrijk en Duitschland zijn protectionistischer dan
ooit. Daarnaast staat de overproductie van granen, waaraan ik nog geen einde zie.
Zonder verbetering van den toestand van den graanboer zal de vraag naar goederen,
kapitaalgoederen zoowel als verbruiksartikelen, niet belangrijk herleven.
Het Nederlandsch paviljoen te Parijs, dat ik eenige weken geleden met veel
genoegen bezocht, is heden totaal afgebrand. Jammer, vooral voor Moojen, die zijn
geheele particuliere verzameling van doeken en wapens verliest. Het ernstigste verlies
is echter dat van Hindoe-bronzen van het Museum te Batavia. In den boezem van
het comité veronderstelt men brandstichting door communisten of wraakzuchtigen.
(Moojen schijnt ruzie met Fransche werklieden gehad te hebben.)

4 Juli 1931.
Trip gesproken over de ententes industrielles2, waarvoor hij naar Genève geweest is,
en over een Belgisch-Nederlandsche tolunie, waarover Francqui met Crena de Iongh
en met Colijn gesproken heeft. Daar Francqui met Trip in dezelfde commissie zit,
vroeg ik Trip er naar. Het is niet meer dan een suggestie, maar toch wel beteekenend
voor de veranderde mentaliteit te onzen opzichte in Bel-
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Ook Frankrijk nam, zij het na enige aarzeling, het Hoovervoorstel aan.
In het kader van de Volkenbond.
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gië, want Francqui behoorde tot de haters der Nederlanders. Ik heb in de Commissie
voor de Handelsverdragen aangeraden, dat de Regeering één man (Trip of Bruins)
belast met een onderzoek van het vóór en tegen van een tolunie, waarbij wij eenerzijds
met het voordeel van een nadere aansluiting, anderzijds met de economische
gebondenheid die er ten opzichte van derden (invloed van Frankrijk op België) uit
zou voortvloeien, rekenen. Ik kan niet merken dat de Regeering iets doet.

6 Juli 1931.
Amerika en Frankrijk zijn het weer op het nippertje eens geworden, want opnieuw
dreigde de ineenstorting van Duitschland tengevolge van de vertraging door de
onderhandelingen veroorzaakt.1 Luther heeft groote moeite de markt te houden, te
meer daar de Danath2 (Jacob Goldschmidt) in een precairen toestand verkeert o.m.
tengevolge van den Krach bij de Norddeutsche Wollkämmerei.3

11 Juli 1931.
Van Von Mendelssohn ontving ik de vraag, of ik het vice-presidentschap van de
Internationale Kamer van Koophandel wil aannemen, hetgeen mij in een moeilijk
parket tegenover Westerman zou brengen, die voor Nederland vice-president is en
er niet aan denkt dit ambt neer te leggen, ofschoon men zoowel in onze kringen als
in die der Internationale Kamer van Koophandel meent, dat zijn rol bij de
Rotterdamsche Bank gespeeld, meebrengt dat hij zulks deed. Bovendien heb ik mij
den laatsten tijd aan het werk der Kamer onttrokken, daar zij - en voornamelijk
Dolléans - te veel omhaalt en weinig tot stand brengt. Er gaat ontzaggelijk veel tijd
mee verloren. Ik meende echter goed te doen, Theunis, den afgetreden President
(Mendelssohn is het thans), te raadplegen. Ik lunchte Woensdag bij hem te Brussel.
Het bleek mij, dat men als vice-president niet veel meer te doen heeft dan 3
vergaderingen in het jaar bij te wonen, maar thuiskomende vond ik een brief van
Riedberg, den Duitschen commis-

1
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Op 25 juni had de Duitse Rijksbank van de centrale banken van Engeland, Frankrijk en de
V.S. en van de Bank voor I.B. te Bazel een krediet van 420 miljoen gekregen om de
betalingstermijn van 30 juni te overbruggen.
De Darmstädter und Nationalbank. Vgl. hieronder noot 1, p. 928.
Te Bremen.
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saris bij de Internationale Kamer van Koophandel, waaruit bleek dat Von Mendelssohn
mij bij vergissing over het vice-presidentschap benaderde. Bedoeld was het
lidmaatschap van het comité exécutif, dat veel meer werk meebrengt. Mijn gesprek
met Theunis was voornamelijk interessant wegens zijn zoojuist beëindigde reis naar
de Vereenigde Staten. Hoover noemt hij een politicien en niets meer. Zijn ‘beau
geste’ is louter eigen belang van de Vereenigde Staten die haar vorderingen op
Duitschland in gevaar ziet.

15 Juli 1931.
Behalve verlichting, was hulp noodig. Men schrijft - vooral Frankrijk - geen geld
aan Duitschland te willen leenen zonder politieke waarborgen. Iedereen trekt zijn
geld terug en zoo geschiedde het onvermijdelijke - Danath mis, de banken van
Duitschland van hoogerhand voor 3 dagen gesloten, chaos of redding?1

17 Juli 1931.
Brüning en Curtius naar Parijs. De toestand is zeer critiek, ook in Londen, waarvan
het goud als water wegstroomt, o.a. naar Amsterdam.2 Duitschland zal moeten
‘kotowen’, de vraag is of Hitler en zijn menschen er zich bij neerleggen.
In de provincie loopt het gerucht, dat Hope ‘vastzit’. Aanleiding: hun verliezen
op de Young-leening en hun 11 millioen gulden groote vordering op de Amstelbank.3
Het is tot nu toe een praatje, maar door hun ongebruikelijke uitoefening van het recht
van verhaal als acceptant van wissels op trekkers (Bunge4), toen de Amstel Bank

1
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Op 13 juli 1931 staakte de Darmstädter und Nationalbank de betalingen, een gevolg van te
uitgebreide financieringen op korte termijn van gewaagde en zelfs ongezonde ondernemingen;
aanleiding was het faillissement van de Norddeutsche Wollkämmerei in Bremen. Vgl. Stolper,
Deutsche Wirtschaft seit 1870, p. 133 vlg.
De koers van het pond was tot ca. 12. - teruggelopen, d.i. onder het goudpunt; op deze lage
koers kwam goud naar ons land, hetgeen de koers deed aantrekken.
De Amstel Bank te Amsterdam werd met ingang van 22 juli 1931 surséance van betaling
verleend; de noodzaak hiertoe was mede een gevolg van de moeilijkheden waarin de Kredit
Anstalt te Wenen, de moederonderneming, was komen te verkeren; op 29 februari 1932
kwam een buitengerechtelijk akkoord met de crediteuren tot stand; 29 mei 1932 werd de
surséance opgeheven. Vgl. Keesing Historisch Archief, t.a.p.
N.V. Bunge's Handelmaatschappij, Amsterdam.
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voor wier rekening zij accepteerden, gegarandeerd door Rothschild, Weenen,
surséance aanvroeg, hebben zij voedsel aan deze geruchten gegeven. Het is in elk
geval slecht voor de ontwikkeling van de acceptenmarkt alhier. Ik heb mij trouwens
meermalen afgevraagd of onze bankiers met hun gebrek aan traditie in het financieren
van den internationalen goederenhandel wel de geschiktheid hebben om aan hun
Engelsche collega's afbreuk aan te doen. Ook is het gevaar niet te miskennen, dat
zuivere rembours-credieten vaak voor ‘Finanzkredite’ plaatsmaken.1

19 Juli 1931.
Van Beuningen vertelde mij, dat hij een crediteurenlijst van de Kreditanstalt2 gezien
heeft, waarin Hope met $ 4 millioen figureerde (naast de Amsterdamsche Bank met
een groot bedrag). Indien deze $ 4 millioen niet identiek zijn aan de vordering op de
Amstel Bank, beteekent dit een verdere voorloopige immobiele post, weliswaar
gegarandeerd door de Oostenrijksche Regeering. Wat is haar borgtocht waard? Indien
Duitschland geen nieuw crediet krijgt, stort heel Midden-Europa spoedig ineen.
De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij lijdt zwaar onder den
critieken toestand en werkt met verlies. Ik heb echter nog hoop, dat zij den zomer
doorkomt zonder in geldverlegenheid te geraken. Het oogstvervoer begint in
September en de laatste maanden van het jaar zullen, als niet alles door een mislukking
der besprekingen, dezer dagen te Parijs en Londen gehouden, overhoop gegooid
wordt, de kas weer wat versterken. Wat 1932 brengen zal, als wanneer de zware
aflossingen van onze 5% leening hervat worden, is niet te zeggen. De kapitalisatie
van onze onderneming - een algemeen verschijnsel trouwens - is door de daling der
prijzen ondeugdelijk geworden en ik voorzie een reconstructie van de balans met
afschrijving op de aandeelen en het actief, in de eerste plaats de vloot. Obligaties
zullen wellicht in preferente aandeelen geconverteerd moeten worden.3 Maar ook
dan is nog geen loonend bedrijf verzekerd. Dat kan alleen in een belangrijke reductie
der loonen gevonden worden. Men geeft zich nog weinig rekenschap van de blijvende
economische gevolgen van de crisis, om van de sociale niet te spreken.

1
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Een omzetting van kort in lang krediet.
De Oesterreichische Kreditanstalt.
Over de reorganisatie van de K.N.S.M. vgl. hier t.a.p.
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24 Juli 1931.
In hierbij gevoegden brief aan Waller geef ik mijn meening weer van den toestand
zooals hij zich na de conferentie te Londen laat aanzien.1
Ik vroeg gisteren Luden2 te spreken, die, toevallig in de stad zijnde, bij mij kwam
lunchen. Ik zeide hem bezorgd te zijn over het gebrek aan leiding bij Vissering die
meer en meer aftandsch wordt, hetgeen in de tegenwoordige zorgelijke tijden
gevaarlijk is. De bankiers doen wat zij willen. Er bestaat niet eens overleg tusschen
hen en de Nederlandsche Bank. Zoo heeft de Nederlandsche Handel-Maatschappij
goud uit Londen laten komen tegen den zin van de Nederlandsche Bank en tot groote
ontstemming van de Engelsche Bank. Men ziet hier de credietpositie van Engeland
met zijn groote verstarde vorderingen op Duitschland, Brazilië en Chili, om niet van
de malaise in eigen land te spreken, met twijfel aan. Vandaar die actie van Van Aalst
om zich liquide te houden. Luden was het geheel met mij eens, maar, zooals ik
verwachtte, toonde hij geen lust Vissering aan het verstand te brengen, dat zijn tijd
van gaan aangebroken is. Hij sprak over het waarschuwen van den Minister door
tusschenkomst van Patijn, over een commissaris-vergadering, tegenover Vissering
zeer weinig aangename procédés. Ten slotte spraken wij af, de terugkomst van S.P.
van Eeghen, die op reis is, af te wachten en deze zaak met hem te bespreken - wellicht
ook met Rehbock, ook geen resolute persoon.

25 Juli 1931.
Treub overleden, nog in de volle kracht van geest en verstand, maar

1

2

Brief van Heldring aan dr. F.G. Waller, 24 juli 1931, in Collectie-Heldring. ‘Het is mogelijk,
dat Duitschland in het gunstigste geval eenige maanden met deze zeer beperkte
credietverlenging kan doorsukkelen, maar te vreezen is een politieke verstoring, daar rechts
en communist tegen de regeering zijn. En het groote probleem der herstelbetalingen blijft
onopgelost.’ H. vraagt zich af of de besprekingen mogelijk toch de weg naar een duurzame
oplossing hebben gebaand, .... ‘die men op het ogenblik tegenover het publiek in Frankrijk
en Duitschland - en niet te vergeten Amerika - niet aanduiden mag?’ En verderop: ‘Dat ik
mij onder deze omstandigheden vaak afgevraagd heb, of Duitsche fondsen in kapitalen, bij
welker administratie ik betrokken ben, moeten verkocht worden, spreekt vanzelf. Ik kom
echter tot het inzicht: voorloopig nog aanzien. Zijt gij het daarmede eens, wat onze fondsen
betreft?’
Mr. dr. J. Luden, de pres. commissaris der Ned. Bank.
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physiek reeds eenige jaren verzwakt.1 Ik kende hem sedert de eerste moeilijkheden
in de haven toen hij omstreeks 1902 als scheidsrechter tusschen werkgevers en
-nemers optrad2 en met groote tusschenpoozen ontmoette ik hem daarna totdat hij
minister werd. Toen zag ik hem nog al eens en na den oorlog geregeld als
mede-commissaris bij de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’. Intiem kende ik
hem niet. Hij behoorde zeker tot onze weinige groote mannen, hoogst bekwaam en
zeer doortastend. Als Minister van Financiën, evenals soms Colijn, al te impulsief,
maar alles samengenomen een goed bewindsman. Het land moet hem eeuwig dankbaar
zijn toen hij bij het uitbreken van den oorlog die portefeuille aannam, reeds met die
van Landbouw, Nijverheid en Handel belast zijnde, welke laatste hij later aan
Posthuma overdroeg.3 Hij en Van Aalst waren toen de mannen van de daad, die
leiding gaven en de paniekstemming bezwoeren. Zij bleven tot het laatst trouwe
vrienden, weinig scrupuleus, zoodat dikwijls gezegd wordt - en tegenover mij
bekenden heeft Van Aalst, cynisch als hij is, er wel op gezinspeeld - dat Treub van
hem financieel afhankelijk was. Treub's huwelijksleven was zeer avontuurlijk.4
Behalve dat hij libertijn was, koos hij zijn vrouwen met waarschijnlijk even weinig
menschenkennis als zijn mannelijke omgeving, die gemeenlijk van den 2den en 3den
rang was. Oorspronkelijk radicaal, liep hij langzamerhand door het midden naar
uiterst rechts, als hoedanig hij zich in zijn voorzitterschap van den Ondernemersraad
deed kennen.5 Zijn meening stak hij nimmer onder stoelen of banken, vaak uitte hij
haar zonder tact of kieschheid, zelfs wanneer zij de Koningin betrof.

1
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4

5

Als gevolg van een slechter wordend hart. Treub stierf door een cystenlever. Vgl. Van Esveld,
Treub, p. 20.
Vgl. Van Esveld, Treub, p. 81 vlg.
Treub belastte zich op 24 oktober 1914 met de portefeuille van financiën; hij bleef ad interim
aan landbouw, nijverheid en handel tot Posthuma hem hierin op 19 november 1914 opvolgde.
Vgl. Van Esveld, Treub, p. 109 vlg.
Vgl. Van Esveld, Treub, p. 16 vlg. Van Esveld gewaagt van ‘een groote tragiek in het
volkomen mislukte huwelijks- en gezinsleven van deze in wezen zo gevoelige man maar
tegelijk eigenzinnige mens.’ Volgens Van Esveld schoot Treub ontstellend te kort in
mensenkennis (p. 33).
Van 1921 tot 1931 was Treub voorzitter van de Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië.
Vgl. Van Esveld, Treub, p. 151 vlg.
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5 Augustus 1931.
Met Luden en Van Eeghen over de kwestie-Vissering gesproken.1 Luden heeft
ingezien dat hij en hij alleen Vissering onder vier oogen den raad moet geven af te
treden. Wij spraken ook over de opvolging, waarvoor zich twee candidaten voordoen:
Bruins en Trip. Alle 3 waren wij voor den laatste, die even bekwaam als Bruins is
en ruggegraat heeft, wat aan den ander ontbreekt.
De algemeene toestand blijft zeer onbehagelijk. Ik heb echter ingezien, dat de
Franschen wijs deden, de Duitschers thans niet met nieuw geld te helpen. Eerst
moeten zij hun huis op orde brengen. Is dit eenmaal zoover, dan behoort Frankrijk
aan de opheffing van de reparatieschuld mee te werken, dus dan het einde van het
moratorium. Dan alleen kan Europa gered worden. De neiging tot die medewerking
bestaat in Frankrijk slechts bij zeer enkelen.

10 Augustus 1931.
Ik bracht Vrijdag (7 Aug.) te Hamburg door en sprak enkele van mijn oude kennissen
uit de groote koopmanswereld, de Blohms, Richter2 van Sloman, March von Carlowitz
en den vijand van mijn maatschappij, Böger van de Hamburg-Amerika lijn, zoo ook
Dahlström en Hilcken. Algemeen is men rustig en niet bitter, maar zeer somber over
de toekomst. Dat Duitschland thans geen nieuw geld bekomen heeft, beschouwt men
als een geluk bij een ongeluk, want het zou in een bodemloos vat gestort zijn. Eerst
moet aan de geldverspilling van het tegenwoordige regime dat onder den invloed
der sociaal-democraten staat, een einde gemaakt worden. Daarom stond men
twijfelend tegenover de volksstemming, welke gisteren in Pruisen gehouden moest
worden.3 Valt zij ten nadeele der Regeering uit, dan is de sociaal-democratische
macht in dat land uit (reden waarom Schacht bekend maakt, dat hij zal stemmen en
dus op de ontbinding van de Pruisische volksvertegenwoordiging hoopt), maar
anderzijds ziet men met bezorgdheid de overwinning van de xenophobe partijen,
gesteund door de communisten, tegemoet. Zoowel omdat het buitenland, naar men
voorziet, dan Duitschland geheel
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Het al of niet aanblijven van deze als president van de Ned. Bank.
Bruno Richter, de directeur van de rederij Rob. Sloman te Hamburg.
Het (mislukte) volksreferendum in Pruisen vroeg ontbinding van de landdag.
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aan zijn lot zal overlaten en kapitaalvlucht en kapitaalterugtrekking het geheel zullen
ruïneeren, als omdat ernstige binnenlandsche onlusten tusschen Hugenbergianen1 en
Hitlerianen en communisten gevreesd worden. Het is een zeer verwarde toestand,
waarin Duitschland verkeert. Hoe Hamburg geleden heeft, ziet men, wanneer men
in den Harvesterhuderweg, eenmaal den zetel der groote fortuinen, huis aan huis leeg
ziet staan.

11 Augustus 1931.
Luden heeft de boodschap dezer dagen aan Vissering overgebracht, die haar goed
opnam en zich voornamelijk voor zijn opvolging interesseerde, waarvoor hij
Westerman Holstijn2 in aanmerking scheen te doen komen, dien Luden evenals de
andere directeuren der Nederlandsche Bank verwierp - ten rechte. Bruins bleek niet
begeerd te worden. Ten slotte was men het vrijwel over Trip eens, ofschoon zijn
geloof door Vissering als een bezwaar genoemd werd.

12 Augustus 1931.
Beelaerts, dien ik heden bezocht en naar de onderhandelingen met België vroeg,
zeide mij, dat men het nagenoeg eens was.3 Toen ik verder vroeg of de Noordelijke
uitmonding van het kanaal Antwerpen-Rijn bij Dintelsas of bij Willemstad zou komen
(waaromtrent geruchten loopen) antwoordde hij, dat indien wij het laatste niet
toegaven, het verdrag niet tot stand zou komen. Hij beweerde, dat de feitelijke
concessie nog niet gedaan was, maar zeer waarschijnlijk begrijpen de Belgen, dat
onze Regeering daartoe bereid is. Ik was zeer teleurgesteld. Overigens zou het tractaat
aan al onze wenschen beantwoorden, een Schelderégime zonder gemengde
commissies, geen oorlogsschepen, bijdrage in de kosten van onderhoud tot een zeker
maximum, de noodige verbinding tusschen het Albertkanaal en de Maas bij
Maastricht, afschaffing van vrij-sleepen en andere bevoorrechtingen. Omtrent de
kostenverdeeling wordt nog onderhandeld, maar den aanleg van het Willemstadkanaal
zou Beelaerts voor rekening van België willen laten, het onderhoud op ons gebied
voor de onze. De Maas-aftappingskwestie is nog niet geheel geregeld, evenmin die
der Wielingen, waaromtrent Beelaerts de sug-
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Aanhangers van Alfred Hugenberg.
Eén der directeuren van de Nederlandsche Bank.
Vgl. van der Klaauw, Betrekkingen Ned.-België, p. 124 vlg.
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gestie van de 3-mijls grens, met uitzondering van de plek waar de Noordzijde van
den dalweg daar binnen valt en waar het binnen de 3-mijls grens vallende water open
zee zou worden, aan België gedaan heeft. Van Minister Verschuur, dien wij
eergisteren op bezoek aan de Kamer van Koophandel hadden, heb ik vernomen, dat
men voorts onderhandelt over een gelijk tarief van loodsgelden.
Van Ringers, dien ik heden sprak, kreeg ik de bevestiging dat de Commissie wil
toegeven, en Plate, die juist bij hem geweest was, had zich onthutst betoond.
De beide heeren heb ik op groote oppositie in den lande voorbereid, want voor
het publiek heeft destijds het Moerdijkkanaal veel zwaarder gewogen dan het
Karnebeeksche Schelde-régime, en een kanaal naar Willemstad, de open Schelde bij
Bath vermijdende, lijkt heel veel op het Moerdijkkanaal. Men zal deze concessie te
minder begrijpen, nu ook het Hellegat verbeterd wordt, een verbetering die volgens
Ringers reeds dezen winter effectief zal zijn, daar de werken onverwacht snel
opschieten. Sedert Beelaerts mij mededeelde, dat Colijn de eerste Nederlandsche
onderhandelaar zou zijn, heb ik deze concessie gevreesd. Hij beschouwde immers
de bezwaren tegen het Moerdijkkanaal als spijkers op laag water.
Ik wacht nu den geheelen inhoud van het nieuwe verdrag af om mijn houding te
bepalen en geef mij er rekenschap van, dat het ten tweeden male afstemmen van een
verdrag met België zeer veel ernstiger gevolgen kan hebben dan in 1927, toen de
overeenstemming een ons door overwinnaars opgelegde zou zijn.1 De stemming in
België te onzen opzichte is zeer veel verbeterd en een aanhalen van de economische
banden tusschen de beide landen in onzen hoek van Europa kan niet anders dan van
heilzamen invloed op de internationale politiek zijn. Indien het verdrag de andere
geschilpunten op een voor ons bevredigende wijze regelt, zullen wij ons bij dit offer
moeten neerleggen en inzien, dat ook de publieke opinie in België aan haar regeering
zekere grenzen stelt.
Voorts sprak ik met Beelaerts breedvoerig over den economischen
voorlichtingsdienst, waaraan zijn collega Verschuur nog steeds werkt. Met dezen
onderhield ik mij eveneens over dit onderwerp, dat eerlang ook in een gezamenlijk
adres van de Kamers te Amster-

1

Tot een verdrag zou het niet komen. Vgl. Van der Klaauw, Betrekkingen Ned.-België, p.
126.
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dam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht behandeld zal worden.1 Beelaerts heeft zich
in eerste instantie tegenover Verschuur zeer slap betoond en onder de pressie van
zijn ambtenaren er niet voor gezorgd, dat zijn departement in het plan-Verschuur
medezeggingschap kreeg. Nu de Tweede Kamer dit plan niet wil en Verschuur aan
het wijzigen is, tracht ik wat beters er voor in de plaats te krijgen. Gelukkig valt de
candidaat van Verschuur voor zijn afdeeling Handel, Hirschfeld, zeer mede en denkt
Verschuur evenals ik over de samenstelling van den Economischen Raad, dien
allernoodigsten schakel tusschen de departementen en het lichaam dat aan de
Regeering voorlichting moet verstrekken. Beelaerts toonde het gewicht van de
medezeggingschap van Buitenlandsche Zaken te begrijpen en is sterk voor een
ministerie van Economische Zaken, waarin Landbouw begrepen is. Wij zijn het er
allen over eens, dat het moeilijkst juist de oppositie van Landbouw zal zijn, dat van
Ruys alles gedaan krijgt en zich niet aan andere belangen stoort.
In hoeverre de slappe Beelaerts van Verschuur gedaan krijgt dat werkelijk een
goedwerkend organisme wordt gevormd, dient men af te wachten. Verschuur is
eigenwijs, maar doortastender dan zijn ambtgenoot. Beiden zijn zij bekwaam, maar
slechts oppervlakkig bekend met de economische behoeften des lands.

19 Augustus 1931.
Van Eeghen en Luden hebben Ferd. de Beaufort2 gesproken en van hem duidelijk
begrepen, dat de directie der Nederlandsche Bank niet van meening is dat Vissering
behoort af te treden. Zij moet echter nog een onderlinge bespreking hebben, waarna
zij Vissering haar definitief inzicht zal mededelen.

26 Augustus 1931.
Vissering heeft Suermondt in den arm genomen, die aan Luden te kennen heeft
gegeven, dat hij eerst de statuten der Nederlandsche Bank op enkele punten gewijzigd
wil zien, waarna Vissering mag aftreden. Hij ziet klaarblijkelijk niet het gevaar van
het tegenwoordige inepte persoonlijke régime in. Dat het nieuwe octrooi wijzigingen

1
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Vgl. hier onder 28 augustus 1931 en voor het navolgende ook Hirschfeld, Economische
politiek, p. 35 vlg. Roeterink, Economische Voorlichting, p. 24 vlg.
J.F. de Beaufort, directeur van de Ned. Bank.
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moet brengen, spreekt vanzelf. De tantièmes voor directie en commissarissen dienen
afgeschaft te worden, het aantal directeuren dient te verminderen en wellicht moet
ook de President voor een bepaalden tijd benoemd worden. De zeer hooge salarissen
mogen tevens een verlaging ondergaan. Het winstaandeel van den Staat kan moeilijk
hooger gesteld dan het thans is: ¾ à ⅞. Mogelijk zullen wij een sterke strooming
tegen de oprichting van een staatsbank te keeren hebben.1
De directie der Nederlandsche Bank heeft, zo deelde De Beaufort aan Van Eeghen
mede, Vissering aangeraden zijn geneesheer te raadplegen en indien deze hem goed
vindt, aan te blijven. De geleerde heeft hem geheel in orde bevonden, alleen wat
oververmoeid en beveelt dus een rustperiode aan. Afgezien, dat rust voor den president
der circulatiebank in afzienbaren tijd niet wel denkbaar is, zit het zwakke punt niet
in 's mans gezondheid, maar in zijn vreesachtigen en weinig zakelijken aanleg, die
zich met het stijgen van den leeftijd accentueert en hem steeds ongeschikter maakt
om in binnen- en buitenland invloed uit te oefenen.

28 Augustus 1931.
Nolens dood, een groote figuur en een zware slag voor de Roomsche partij, die hij
met moeite bij elkaar hield. Men ziet geen opvolger, die dat kan doen.
Wibaut afgetreden om door een minder godje uit de socialistische rangen vervangen
te worden.2 Zijn régime was knap, maar duur tengevolge van de toepassing der
socialistische theorieën. Het zal nu veel erger worden.
De Kamers van Koophandel van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht
hebben zich gezamenlijk tot den Ministerraad gewend en aangedrongen op een
Ministerie van Economische Zaken, met inbegrip van Landbouw, een Economische
Raad van een klein getal hoogstaande practici, economen en hoofdambtenaren, met
een deskundig secretariaat, een voorlichtingsdienst onder Handel, waarbij
Buitenlandsche Zaken en Handel betrokken moeten zijn.3 Op zijn
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Vgl. De Jong, Wetgeving, p. 201 vlg.
Als wethouder van financiën werd Wibaut opgevolgd door Ed. Polak.
Vgl. Adres van de Kamers van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag en Utrecht aan de Raad van Ministers, 25 augustus 1931, in Jaarversl. K.v.K. A'dam
(1931), bijlage 18. Dit adres was een vervolg op een adres van de Amsterdamse Kamer alleen
van 3 juni 1931, gericht aan de Tweede Kamer. Jaarversl. K.v.K. A'dam (1931), bijlage 13.
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verzoek bezocht ik heden Verschuur, die mij tot mijn verrassing mededeelde, dat dit
alles nagenoeg geheel overeenkomstig onzen wensch uitgevoerd zal worden, indien
althans de Staten-Generaal het gewijzigd ontwerp, dat hij eerlang zal indienen en
dat hij vóór de begrooting behandeld zou willen zien, aannemen.1
De Regeering komt dus volgens hem met het voorstel van een Ministerie van
Economische Zaken en Arbeid, waaraan verbonden een directeur-generaal voor den
Landbouw (dien hij nog niet op het oog heeft) en een directeur-generaal voor Handel
en Nijverheid (Hirschfeld). Zaalberg zal Arbeid zonder twijfel behouden. Een
voorlichtingsdienst wordt onder Handel en Nijverheid ingericht, waaronder de
Landbouwvoorlichting, althans de commercieele, gebracht zal worden. Als chef van
dien dienst wil Verschuur, Graadt van Roggen, den man van de jaarbeurs te Utrecht
benoemen. Ik betwijfel of die keus goed is, te meer omdat hij den man ook als
secretaris van den Economischen Raad denkt, op zich zelve een goede combinatie.
Als bindend element tusschen de verschillende departementen, tevens als toezicht
op den voorlichtingsdienst zal de Economische Raad moeten dienen, dien Verschuur
zich ongeveer denkt als ik, zoowel wat samenstelling als bevoegdheid betreft. Daar
hij deskundigen er in wil hebben, waarover de arbeiders niet beschikken, denkt hij
aan eenige economisten uit de Sociaal Democratische Arbeiders Partij zooals Van
der Waerden en Wibaut. De vraag is of de links-georiënteerde Kamers dat accepteeren
en niet vertegenwoordigers der vakvereenigingen zullen verlangen. Het zou volkomen
verkeerd zijn, te meer daar de middenstand, die evenmin knappe breedziende
economen kan aanwijzen, dan ook met denzelfden eisch zou komen, zoo ook de
confessioneelen. Het is al mooi, dat Verschuur niet aan confessioneele
vertegenwoordiging schijnt te denken en evenmin aan een protectionistische
meerderheid. Ik heb trouwens den indruk dat hij sedert den aanvang van zijn
ministerschap sterk in de richting van den vrijhandel gedraaid is.
Ik heb hem aangeraden de bestaande colleges zooals de Nijverheidsraad, die nuttig
werk verricht, en de Middenstandsraad te laten voortbestaan, om de groepsbelangen
niet achterdochtig te maken. Dit wil Verschuur, maar als zelfstandige colleges van
ondergeschikten rang. De Commissie voor de Economische Politiek wil hij daar-
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De behandeling op 22 oktober 1931. Vgl. Hirschfeld, Economische politiek, p. 36 vlg.
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entegen naar huis sturen. Ik zou haar ook in het leven laten als een onschuldig soort
parlement, waarin ook de vakvereenigingen vertegenwoordigd zijn en dat niet, als
de Economische Raad, geregeld vergadert. Men moet gevoeligheden ontzien. Is de
zaak eenmaal voor elkaar dan kan men aan het opruimen gaan.
Een moeilijk punt is alweer de landbouwvertegenwoordiging in den Economischen
Raad. De landbouwmenschen zijn zeer egocentrisch en bewust van hun politieke
macht. Ik weet niemand onder hen die zich in den laatsten tijd als een knap, objectief
beoordeelaar van den algemeenen toestand heeft doen kennen.
Het is teekenend voor Verschuurs invloed in het Ministerie dat hij den tegenstand
van Ruys heeft weten te overwinnen. Of was deze blijde den lastigen landbouw kwijt
te raken? Wat Beelaerts betreft, Verschuur zet hem klaarblijkelijk naar zijn hand:
terwijl Beelaerts beweerde dat hij de samenvoeging van de Directie van Economische
Zaken met de nieuwe afdeeling onder één dak wenscht, is daarvan volgens Verschuur
geen sprake. De voorlichtingsdienst correspondeert direct met gezanten en consuls,
wat juist is, en zendt afschrift daarvan naar Buitenlandsche Zaken. Ik ben voor
delegatie door Buitenlandsche Zaken van een competente kracht, onder Nederbragt
ressorteerende, hetgeen Beelaerts niet genoeg vond, daar zijn departement dan niet
genoeg invloed zou kunnen uitoefenen. Verschuur admitteert een dergelijke delegatie
om Buitenlandsche Zaken in staat te stellen, de gestie der gezanten en consuls, die
het moet aanstellen, verplaatsen en bevorderen, te beoordeelen en tevens de noodige
inlichting, noodig voor zijn oordeel over de handelspolitiek, te verkrijgen. Gegeven
de hopeloos sloffe behandeling van aangelegenheden van informatorischen aard door
Buitenlandsche Zaken ben ik geneigd - zooals reeds in ons adres aangegeven1 - het
standpunt van Verschuur te aanvaarden, te meer omdat B. zijn eigen standpunt
tegenover V. niet weet te handhaven.
Met den loop van zaken ben ik zeer tevreden. Indien de Staten-Generaal het
gewijzigd plan aannemen, kunnen wij iets goeds krijgen. Het zou mij niet
verwonderen, indien Van Vlissingen2 ook invloed op Verschuur heeft uitgeoefend:
verschillende onderdeelen kloppen merkwaardig met Van Vlissingen's zienswijze
en hoe komt Verschuur zoo sterk voor Graadt van Roggen, den medewerker van Van
Vlissingen aan de jaarbeurs?

1
2

Vgl. hier noot 3, p. 93.
F.H. Fentener van Vlissingen.
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31 Augustus 1931.
Met de vorming van een ‘nationale’ regeering in Engeland en de verleening van een
groot crediet aan dit land door de Amerikaansche en Fransche banken, is het uitbreken
van den chaos voor de derde maal in dezen zomer vermeden of althans uitgesteld,
maar hoe groot de moeilijkheden blijven, wordt in de laatste (Engelsche) Economist1
voortreffelijk uiteengezet. Is er nog hoop voor Europa?

1 September 1931.
Vissering heeft aan Luden en Van Eeghen meegedeeld, dat hij op raad van zijn
doktoren 6 weken rust ging nemen, daar hij oververmoeid is. Zij vinden hem gezond
en geschikt om zijn ambt te blijven bekleeden. Hij is dus niet bereid om ontslag te
nemen. Van Eeghen heeft hem daarop te kennen gegeven, dat hij dit besluit maar
half goedkeurde, daar de tegenwoordige tijdsomstandigheden aan den President der
Nederlandsche Bank de allerhoogste eischen van gezondheid stelt. Hierop begon
Vissering weer te wankelen en vroeg, of hij niet lid der Commissie van Advies zou
kunnen worden.
Hedenmiddag vergadering van commissarissen der Bank, waar men lang over het
Engelsche Pond sprak.2 Vissering deed een nietszeggend relaas over een bezoek dat
hij en Tetrode dezer dagen aan de Engelsche Bank brachten met het doel om de
meening van den deputy-governor, Harvey (Norman is in Amerika), te leeren kennen.
Zij werden niet de deur uitgezet, hetgeen nog eenige maanden geleden het geval
geweest zou zijn, doch uiterst beleefd ontvangen en afgescheept met de verklaring
dat Engeland liever al zijn goud zou afstaan dan het pond te doen dalen en verder
met verwijzingen naar radiospeeches van MacDonald en Baldwin. Een verklaring
dat de £-wissels die de Nederlandsche Bank bij de Engelsche Bank heeft, £ 11
millioen, ten allen tijde in goud gehonoreerd zouden worden, waarom Vissering
gevraagd had, kon de Engelsche Bank niet geven, daar zij daarmede voor de
Nederlandsche Bank een preferentieele positie zou scheppen.
Deze onbenullige mededeeling gaf den commissarissen geen aan-

1
2

Vgl. The Government and Its Tacks, p. 379 vlg.
Op 21 september 1931 zou Engeland de gouden standaard loslaten, waardoor de Ned. Bank
een verlies van ƒ 29,9 miljoen zou lijden. Vgl. De Jong, Wetgeving, p. 195 vlg.
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leiding om hun reeds vroeger uitgesproken pessimisme ten aanzien der Engelsche
valuta te wijzigen en Bruins betoogde o.a. uitvoerig hoe slecht de Engelsche toestand
is. De Engelsche vorderingen op het buitenland en de Dominions zijn grootendeels
bevroren, anderdeels slecht. Het loonpeil en conservatieve werkmethodes verhinderen
concurrentie in den export, de staatsfinanciën kunnen slechts met drastische
verlagingen van salarissen en werkloosheidsuitkeeringen in orde gebracht worden.
Het is zeer de vraag of de arbeidersmassa dit toestaat, al heeft de nieuwe regeering
dit op het program.
Ik gaf als mijn meening te kennen, dat het Engelsche £ niet alleen naar den internen
toestand van het land beoordeeld moest worden, maar ook naar het verband met den
wereldtoestand die naar een catastrophe drijft. In groote mate is het afhankelijk van
de ontwikkeling van zaken in Duitschland, waaromtrent men niet anders dan pessimist
kan zijn. Allerwege wordt door de overheid op te grooten voet geleefd, loonen dalen
niet, de werkloosheid stijgt dientengevolge, staatsfinanciën zijn in vele landen wankel
en de macht der vakvereenigingen verhindert saneering. Daarbij komen de politieke
tegenstelling tusschen Duitschland en Frankrijk en de last der internationale
oorlogsschulden en herstelverplichtingen. Al zou Amerika mee willen werken om
deze afdoende te regelen, d.w.z. kwijtschelden (hetgeen geenszins vaststaat), dan
blijft de vraag of Frankrijk zich het noodige offer wil getroosten. Het ziet er niet naar
uit. Eindelijk hebben wij het protectionisme, dat de productie kunstmatig opvoert en
den verkoop belemmert, dus stagnatie en prijsdaling van grondstoffen en eerste
levensbehoeften.
Bruins vond dat ik ten aanzien van Duitschland te somber was en de economische
toestand daar sterk is, daar zijn uitvoeren de invoeren belangrijk overtreffen en de
betalingen volgens het Young-plan geen te zwaren last vormen. Hij vreest daarentegen
voor een ontzettende débâcle in de Vereenigde Staten, waar de banken muurvast
zitten en de steeds voortschrijdende prijsdaling tot faillissementen op groote schaal
aanleiding zal geven.
De directie maakte den indruk den ernst van den toestand niet te begrijpen. Tetrode
zei mij slechts na afloop der vergadering: ‘Wat ziet U zwart.’
Met Bruins at ik 's avonds op de Groote Club, die mij veel over de moeilijkheden
in Oostenrijk verhaalde en eveneens over het aanmatigende optreden van Van Hengel,
die door Vissering aanbevolen en door de Internationale Bank genomen is als adviseur
der Kredit-
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anstalt.1 Hij moet zelfs aan Norman geschreven hebben, dat zij tweeën Europa zouden
redden, zoodat McGarrah tot de conclusie kwam: ‘That man is crazy’. 's Avonds had
ik een gedachtenwisseling met Suermondt, die het wel eens bleek over de vervanging
van Vissering door Trip, maar meende dat Vissering er niet voor te vinden zou zijn.
Hij heeft van De Beaufort2 begrepen dat de directie Bruins niet begeert, hetgeen voor
hem reden zou zijn, zijn steun aan Trip te geven. Ik zeide hem dat ik dezer dagen
een vertrouwelijk gesprek met Vissering zal hebben, waarschijnlijk Donderdag.

4 September 1931.
Gisteren had ik een langdurig en rustig onderhoud met Vissering over de
wenschelijkheid van zijn heengaan. Hij denkt er niet aan, steunende op het zeer
bemoedigende advies van Prof. Enthoven, zijn medischen specialist en van zijn
mededirecteuren.
Ik trachtte hem duidelijk te maken, dat het niet alleen een kwestie van gezondheid
was - hij is telkens oververmoeid en gaat nu voor de tweede maal in dit jaar rust
nemen, wat in zoo'n hachelijken tijd als de huidige zijn schaduwzijde heeft - maar
ook van karakter. Het ontbreekt bij de Nederlandsche Bank aan leiding en flinkheid.
Ten slotte zeide hij, dat hij voor een ‘betere’ plaats zou maken, indien men daarmede
kwam, als hoedanig Trip in aanmerking komt. Bruins, zoo meende Vissering begrepen
te hebben, zou wegens zijn gebrek aan ruggegraat vermoedelijk niet de candidaat
van commissarissen zijn. Hij betwijfelde of Trip zou willen, nu hij Treub bij den
ondernemersraad3 opgevolgd is en in Den Haag een huis gekocht heeft. Het is duidelijk
dat hij slechts voor sterkeren aandrang zal wijken en geruggesteund door zijn collega's,
die in hun tegenwoordig onderonsje liefst niet gestoord willen worden.
Ten bewijze, dat hij nog zeer in het buitenland geapprecieerd wordt, toonde hij
een brief van Salter, die pas in China geweest is, waarin deze hem zijn bewondering
uit over zijn werk over ‘Chinese currency’ van 1912.4 Vissering is dan ook in zijn
schrifturen van meer beteekenis dan in zijn persoonlijken invloed.

1
2
3
4

Mr. A.J. van Hengel was adviseur van de Oesterreichse Kreditanstalt.
J.F. de Beaufort.
Trip was in 1931 korte tijd voorzitter van de Ondernemersraad.
Vissering, On Chinese Currency.
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5 September 1931.
Gisteren met Engelbrecht (R'damsche Kamer) en Verbeek (Haagsche Kamer) bij
Ruys geweest in zake economische reorganisatie. Bij zoo'n gelegenheid wil Ruys
den indruk verwekken, alsof zijn bezoekers veulent ouvrir une porte enfoncée. Slechts
sprak hij, evenals bij mijn bezoek in Oct. 19301, over de moeilijkheid den landbouw
voor samengaan te winnen en vreesde voor sterke oppositie. Dat weten wij wel en
als het van den heer Ruys afhing, kreeg de landbouw steeds zijn zin.

1 October 1931.
Op 12 September scheepte ik mij op de ‘Colombia’ naar Barbados in, waar ik de
‘Simon Bolivar’ vond om mij dadelijk weer terug te voeren. De bedoeling van deze
zeereis was rust, na een zeer inspannenden zomer, gedurende welken ik geen
oogenblik weg kon. Volledig was de rust niet, want draadloos werden ons de berichten
uit Europa overgebracht, die deden zien, dat de verwachte afbraak begon, nog eerder
dan ik verwachtte. Engeland kon den gouden standaard niet houden, het Pond viel
op ƒ 8,70, de Deensche en Noorsche valuta's gingen mede, alle effectenbeurzen
behalve de Parijsche werden eenige dagen gesloten - die te Berlijn is het nog - overal
barstte de paniek uit. Niemand kan zeggen waar dit heenleidt, revolutie of
gewelddadigen klassenstrijd of vreedzamen overgang naar een socialistisch tijdperk,
dat een volledige financieele ruïne met zich mede moet sleepen. Intusschen zijn alle
waarden onzeker geworden en zelf ben ik de helft of meer van mijn vermogen kwijt.
Dit tel ik echter licht tegenover het ontbreken van een uitweg uit de onontwarbare
problemen, die den toestand beheerschen en wier onoplosbaarheid een
wereldcatastrophe zou beteekenen. Wanneer niet de vakvereenigingen inzien, dat de
werkloosheid alleen door algemeene loonsverlaging geleidelijk opgeheven kan
worden - immers het verschil in prijs tusschen grondstoffen en consumptieartikel
wordt voor 90% door loon verklaard - en loonsverlaging brengt geen verlaging van
het goederenloon mede, want de prijzen van het consumptieartikel zullen dalen - en
een grooter geldloonvolume wordt beschikbaar - dan moet de maatschappij
ineenzinken. Dit zal ook veroorzaakt worden door het handhaven van het
protectionisme, dat overproductie en onderconsumptie bevordert.

1

Vgl. hier p. 891.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

943
Het handelsverkeer tusschen de natiën wordt bovendien in sterke mate geschaad en
hun financieele draagkracht te zwaar belast door de oorlogsschulden - en
herstelbetalingen en de afweer politiek der Vereenigde Staten en van Frankrijk, die
bijna al het goud der wereld naar zich zien toestroomen.
Al deze ongunstige factoren worden vermeerderd door de politieke onzekerheid,
die uit het vredesverdrag, de tegenstelling tusschen Frankrijk en Duitschland, Frankrijk
en Italië en de ontwapeningsmalaise voortspruit. De grootste verantwoordelijkheid
berust in deze omstandigheden bij de leiders in Frankrijk en Amerika. Een zwak licht
in dien toestand is het gunstig verloopen bezoek der Fransche ministers aan Berlijn
en hun voorgenomen reis naar Washington, dat voor alles ontwapening verlangt,
terwijl Frankrijk zich daarvoor niet veilig genoeg voelt.
Intusschen is het Nederlandsche publiek voor de veiligheid van den gulden bang
geworden, geheel ongemotiveerd, althans voorloopig. Meer aanleiding bestaat er de
Nederlandsche Bank voor haar beleid t.a.v. haar pondenbezit te critiseeren.1

5 October 1931.
Hedenmorgen van mijn zeereis terug, die mij wel goed gedaan heeft. Men is hier
voor het oogenblik wat kalmer gestemd, maar er zijn nog meer stormen te verwachten.
De credietpositie in de Vereenigde Staten is verontrustend en het zal mij verwonderen
indien Duitschland niet ten tweeden male den gouden standaard laat schieten. Hoe
kan het 6 à 7 millioen werkloozen onderhouden, het getal dat over eenigen tijd bereikt
zal worden? Daarna Hitlerianisme tegen communisme.
Vissering gaat weg2 na het débâcle van het pond, waarvan hij het daaruit
voortvloeiend verlies voor de Nederlandsche Bank, thans reeds grooter dan haar
kapitaal, door een door de ‘Times’ dadelijk tegengesproken verklaring, dat de
Engelsche Bank deze ponden der Nederlandsche Bank wel als ‘gouden ponden’ zou
honoreeren, heeft getracht te miniseeren. Het figuur dat hij in de dezer dagen gehou-

1

2

Vgl. Hirschfeld, Economische politiek, p. 53: ‘De moeilijkheden van de Nederlandsche Bank
- verlies op groote pondensaldi - werden in de eerste plaats beschouwd als het gevolg van
een ongelukkige, op te veel vertrouwen gebaseerde politiek van den president, die een
schitterende staat van dienst achter den rug had.’
Per 12 oktober 1931.
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den commissarissenvergadering sloeg, moet deerniswekkend geweest zijn. De
candidaat-opvolger van de directie, van den Minister en naar ik vermoed van de
meerderheid der commissarissen, is Trip. Bruins, die een en ander had zien aankomen,
maar ter laatste vergadering ontbrak, heeft bij den Minister zijn ontslag als Koninklijk
Commissaris ingediend.1 Door den snellen loop van zaken wordt hij echter
overrompeld. Vissering wil zijn opvolger worden. Dat zou wat moois zijn!

8 October 1931.
Trip werd met algemeene stemmen gecandideerd, Van Walree als No. 2. Wijselijk
heeft De Geer spoed gemaakt, zoodat de nieuwe president reeds a.s. Maandag in
functie treedt. De vergadering aan de Bank verliep zonder emoties. Vissering dekt
zich natuurlijk door gezondheidsredenen. Het bericht dat Bruins zijn ontslag genomen
heeft, is onjuist. Hij moet den Minister er slechts op voorbereid hebben, dat hij het
moeilijk vindt zijn twee hoedanigheden - die van Koninklijk Commissaris bij de
Nederlandsche Bank en die van adviseur van de Oostenrijksche Bank te blijven
vereenigen. Het ligt wel in zijn aard, aldus op bedekte wijze te kennen te geven, dat
indien de Minister hem voor het land behouden wil, het oogenblik gekomen is. Het
is merkwaardig hoe ongunstig het karakter van dezen zeer bekwamen man beoordeeld
wordt: ‘Streber ersten Ranges’ zegt men algemeen.
Hij belde mij gisterenavond uit Weenen op en vroeg mij naar het verloop. Hij
toonde zich niet gebelgd of teleurgesteld en zeide het begrijpelijk te vinden dat ik
ook Trip gesteund had.
Verkiezingen in Engeland, met verwarring in de liberale gelederen en geen groote
staatslieden in welke partij ook. Het ziet er met het Pond duister uit. Ontslag van
Curtius en nieuwe kabinetsformatie in Duitschland, waarschijnlijk meer rechts onder
Brüning. Hoover tracht de in zijn land bestaande credietcrisis te bezweren. Het eenige
lichtpunt is het a.s. bezoek van Laval te Washington. Is de gulden in gevaar? De
paniek van twee weken geleden hier te lande was het gevolg van ganzengekwek. De
goudpositie is zeer sterk, maar onze export wordt sterk bedreigd, laatstelijk door den
val van het Pond; Indië zal ettelijke jaren geld van ons vragen en buitenlandsche
saldi kunnen teruggetrokken worden. Indien hier niet door Staat, ge-

1

Dit bleek onjuist te zijn; vgl. onder 8 oktober 1931.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

945
meenten en vakvereenigingen de noodzakelijkheid van een drastische vermindering
van uitgaven en loonen ingezien wordt, gaat de gulden naar den kelder.
Mijn oude vriend P.W. de Koning is tijdens mijn afwezigheid overleden, eenige
dagen nadat ik hem nog opgezocht had. Hij was geheel uitgeteerd en kon niet meer
spreken (keelkanker). Wij zagen elkaar in de laatste 20 jaren weinig. Mijn druk leven
en zijn sterk flamingantisme stonden daaraan eenigermate in den weg. Hij had een
scherpen geest en was een goed literator. Onze bieravonden in de jaren 1890-1900
in Polman's pijpenla zijn onvergetelijk.1

16 October 1931.
Beelaerts' halfslachtige rede in de Eerste Kamer2 heeft wel doen zien, dat het
kanaalplan der Nationale Unie met een strekdam in de Westerschelde parallel aan
den Brabantschen wal ons standpunt ten aanzien van de Zuidelijke monding van het
Schelde-Rijnkanaal heeft geprejudiceerd. Men kan de twee gaten in dien dam
onmogelijk openlaten zonder blijk te geven op een kleinzielige wijze moedwillig de
Antwerpensche vaart te hinderen. Van Beuningen, die heelemaal geen concessie aan
België wil, heeft dit aanstonds gezegd en ik heb dit evenzoo ingezien. Dit neemt niet
weg, dat er van Beelaerts' fiere standpunt, herhaaldelijk na de Nederlandsche nota
van 7 Mei 19293 ingenomen, weinig overblijft. Snouck bevestigde mij nogmaals
gisteren, dat wij geheel onzen zin in het Schelde-régime krijgen. Het nationale comité
komt naar aanleiding van de geruchten aangaande Beelaerts' zwichten weer in actie,
maar ik wensch het geheele verdrag te kennen, alvorens mijn standpunt te bepalen
en heb dit o.a. aan Guépin, die in dat comité zit, gezegd. Snouck zeide mij, dat de
onderhandelingen nog lang niet afgesloten zijn. In de radio meen ik aan boord van
een der booten waarmede ik onlangs reisde, gehoord te hebben, dat Hijmans te kennen
gegeven had, dat men het ook over de Wielingen eens zou worden. Snouck wist
daarvan niets en deelde

1
2

3

Vgl. hier p. 63.
Vgl. Handelingen Eerste Kamer, 14 oktober 1931, in antwoord op de interpellatie-De Savornin
Lohman. Beelaerts bracht de redelijkheid der Belgische verlangens naar voren. Vgl. ook Van
der Klaauw, Betrekkingen Ned.-België, p. 127.
Nota van de Ned. regering aan de Belgische, 7 mei 1929, in Diplomatieke documenten, p.
37.
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mij mede, dat wij de zaak wel op het tapijt gebracht hebben, maar België nog niet
geantwoord heeft.
In de vergadering voor de Herziening der Handelsverdragen aan Buitenlandsche
Zaken kregen wij gisteren te hooren, dat Hijmans aan Van Nispen1 den wensch te
kennen gegeven heeft (dezer dagen), met Nederland over een tolverbond te
onderhandelen. Officieus is er reeds eenigen tijd over gesproken. België wil, naar
het schijnt, vrijer tegenover Frankrijk staan, maar een zekere politiek om hier
stemming te maken, zal er niet vreemd aan zijn. Hier wordt een officieele Belgische
kunsttentoonstelling gehouden, de Koning bezocht ons paviljoen te Parijs en
telegrafeerde de Koningin zijn compliment enz.
Men spreekt tegenwoordig over de wenschelijkheid Colijn aan de Regeering te
brengen. Te vroeg. De toestand is zeer ernstig, maar De Geer en Verschuur zien hem
in, zooals o.a. tot mijn verrassing gebleken is uit de vergadering, door Ruys
bijeengeroepen, van werkgevers- en werknemersorganisaties, waar Verschuur den
laatsten fel te lijf is gegaan wegens hun onverzettelijkheid tegen loonsverlaging.
Deze bewindslieden moeten hun gewone parlementaire kans krijgen. Wil de Tweede
Kamer niet op de ambtenaarsverlaging ingaan, dan loopt de boel zeer snel financieel
in het honderd en wordt de tijd voor een krachtfiguur als Colijn rijp.

18 October 1931.
Ruys heeft in de Tweede Kamer in antwoord op de interpellatie van Van den Tempel
in zake den economischen toestand een antwoord gegeven, dat mij de hoop ontneemt,
dat deze regeering een vaste lijn in zake de crisis zal volgen. Hij ontkende, dat de
Regeering in de conferentie van de vorige week met werkgevers en werknemers op
algemeene loonsverlaging heeft aangedrongen en noemde hooge loonen een zegen
zonder eenige qualificatie. Hij ging dus tegen Verschuur in. Ik maak mij ernstig
bezorgd over het verloop van de begrootingsbesprekingen, welke weldra aanvangen,
en dientengevolge over den loop van zaken hier te lande.
Brüning heeft gelukkig het pleit in Duitschland gewonnen en kan tot Februari
zonder Rijksdag regeeren. Ik vrees echter, dat er desondanks een financieele instorting
komt, daar het er niet naar uitziet, dat Duitschland aan zijn verplichtingen kan voldoen,
vooral nu

1

Jhr. mr. O.F.A.M. van Nispen tot Sevenaer, de gezant te Brussel.
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de val van het Pond zijn uitvoer sterk belemmert. Wel doet Brüning alles om te
bezuinigen, maar zonder Fransch-Amerikaansch crediet komt hij er niet.
Ik heb op 1 September officieel aan de Kamer van Koophandel bericht, dat ik aan
het eind des jaars uit dat lichaam treed en heb sedertdien weerstand geboden aan den
aandrang uit haar midden uitgeoefend, om op dit besluit terug te komen. De arbeid
is evenwel te omvangrijk om op den duur door mij zonder schade voor mijn zaken
verricht te kunnen worden en deze laatste vereischen meer dan ooit mijn aandacht,
daar het Pond de positie van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij,
reeds zeer ongunstig, ernstig verzwakt. Of zij in 1932 haar coupons en/of haar
uitlotingen zal kunnen betalen, lijkt mij twijfelachtig. Daarbij is mijn vermogen,
zoowel in verband met de daling der aandeelen in de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij als wegens verliezen op Duitsche obligaties, de exploitatie
van onze plantage in Suriname1 en door de gedeeltelijke betaling van de schuld van
mijn in déconfiture geraakte broeder John op minder dan de helft teruggebracht,
hetgeen mij noodzaken zal mijn levensvoet aanzienlijk te verminderen, een
verandering welke ik tot uitvoering wensch te brengen, nadat ik afgetreden zal zijn.

29 October 1931.
De besprekingen van Hoover en Laval hebben oogenschijnlijk niets opgeleverd,
zooals te verwachten was, want Laval ging met gebonden handen naar Washington
en Amerika, dat in zijn ongunstigen economischen toestand van het Fransche goud
afhankelijk is - $ 600 millioen naar het schijnt - kan geen krachtigen invloed
uitoefenen om zijn wil door te zetten, die hoofdzakelijk naar ontwapening van Europa
uitgaat. Toch moet men hopen, dat de weg naar een definitieve regeling van de
oorlogsschulden en herstelbetalingen gebaand is en Brüning niet daarvoor behoeft
te bedelen, hetgeen zijn positie in zijn land zou schokken en de anti-Fransche Nazi's
en rechtschen versterken. Maar meer dan een hoop is dit niet, want de rechtsche
politici in Frankrijk, thans aan het roer, hebben weinig oog voor de noodzakelijkheid
van internationale regelingen, vooral nu niet, nu Frankrijk financieel het krachtigste
land ter wereld geworden is.
De verkiezingen in Engeland geven aan de conservatieven een dus-

1

De plantage ‘Berlijn’.
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danige meerderheid, dat zij het ‘nationale’ der nieuwe regeering allicht zullen vergeten
en het gevaar van een extreme beschermingspolitiek zeer groot is.1 Dan zou de wereld
wel eens den doodsteek kunnen ontvangen, als zij niet reeds vóór dien tijd ten gronde
is gegaan.
De onverzettelijkheid der vakvereenigingen tegen loonsverlagingen, het dreigende
vastloopen op financieel gebied der groote gemeenten - Rotterdam heeft reeds gebrek
aan kasgeld en klopt tevergeefs bij de Nederlandsche Bank en de particuliere banken
aan en de groote werkloosheid doen mij eerlang troebelen verwachten. Ik vroeg
daarom aan Boeree, commandant van de Burgerwacht, of hij gereed was. Hij
antwoordde bevestigend, maar voegde erbij, dat zulke belangrijke steunbedragen
aan haar onttrokken worden - nood der tijden - dat hij haar zal moeten ontbinden,
indien hij geen hulp krijgt. De Burgemeester had hem dezelfde vraag gesteld en hij
had hetzelfde antwoord gegeven. Naar mijn meening mag de Burgerwacht slechts
in de uiterste noodzaak gebruikt worden, maar die zou wel eens kunnen ontstaan
omdat de politie voor het overgroote deel bij de Sociaal Democratische Arbeiders
Partij is aangesloten en men zich op het leger evenmin al te zeer kan verlaten.
Van Gelderman2, thans voorzitter van het verbond van Nederlandsche werkgevers,
en Aug. Philips, waarnemend voorzitter van den Ondernemersraad, vernam ik dat
zij tegenwoordig zeer het oor van Ruys en Verschuur hebben, die den ernst van den
toestand inzien. Niettemin verwachten zij van Ruys, die met alle winden meewaait,
geen maatregelen om te bezuinigen en de gemeenten te dwingen desgelijks te doen.
Hij is bang voor de Kamer en deze is nog niet rijp voor ingrijpende maatregelen. Hij
zal wellicht door iets krachtiger collega's als Verschuur en De Geer (ook niet zeer
flink) gedwongen worden ergens halt te houden tegenover de Kamer, waarna een
linksch ministerie volgen zal: Roomsch-Rood wellicht. Dit zal den financieelen nood
brengen en daarmede het oogenblik om orde op den boel te stellen. In den tusschentijd
zal de gulden reeds van het goud los zijn.
Weldenkende menschen staan op het standpunt dat hij coûte que coûte verdedigd
moet worden, maar Gelderman en Waller3 bleken

1
2
3

Deze wending werd in 1932 een feit. Vgl. Brugmans, Kantelend tijdperk, p. 124 vlg.
Joan Gelderman.
Dr. F.G. Waller.
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gisteren duidelijk van meening, dat het niet lang mogelijk zal zijn en Gelderman
bleek zelfs te twijfelen of het in welbegrepen belang des lands is, die verdediging à
outrance op zich te nemen, nu industrie, scheepvaart en landbouw steeds meer onder
onze hooge valuta lijden.
Trip bezocht ik heden voor het eerst aan de Nederlandsche Bank. Een heel andere
figuur dan zijn voorganger. Opgewekt, vastberaden, helder. Hij is de vorige week
bij Norman1 geweest. Het vooruitzicht, dat de Engelsche Bank of de Engelsche
Regeering aan de Nederlandsche Bank het verlies op haar pondenwissels zal
vergoeden, thans 20 à 25 millioen gulden, is voorloopig nihil. Trip noemt het
‘gemeene’ der zaak, dat Harvey, de deputy-governor, aan Vissering en Tetrode bij
hun bezoek aan Londen in het einde van Augustus verklaard heeft, dat de Engelsche
Bank desnoods haar gansche voorraad zou gebruiken om die wissels (alsmede die
van andere circulatiebanken) in goud te honoreeren. Norman verontschuldigt zich
daarmede, dat de Engelsche Regeering de Engelsche Bank haar schuldverzaking
heeft opgelegd en zelve tot die houding gebracht is door de eischen van de in Augustus
opgenomen Fransche en Amerikaansche credieten, die het vertrouwen niet herstelden
omdat de Amerikaansche banken hevig zijn aangevallen. Trip heeft daarop als repliek,
dat de Engelsche Bank niet verantwoordelijk voor staatsengagementen is en indien
zij daaromtrent van een andere meening is, de Nederlandsche Bank van haar grooter
obligo in kennis had moeten stellen.
Evenmin als ik ziet Trip de toekomst van het Pond rooskleurig in. Misschien zal
men spoedig stabiliseeren, maar duurzame stabilisatie zal eerst mogelijk zijn wanneer
de industrie definitief haar verouderde methodes zal hebben opgegeven, het volk en
de zakenlieden van mentaliteit veranderen, hard gaan werken. Daarvan is weinig te
bespeuren. Hij wil dan ook niet het risico van het aanhouden der pondenportefeuille
op zich nemen en zal aan de commissarissen liquidatie daarvan voorstellen.
Terzake van de handhaving van den gouden standaard hier te lande is hij niet
zonder hoop. De Regeering neemt eindelijk een besliste houding aan en Verschuur
heeft durf, Ruys is echter slap en men weet niet of hij niet weer omvalt tegenover
den invloed der Tweede Kamer, die tot nu toe blijk geeft aan niet veel anders dan de
vakvereenigingen te denken. Veel hangt van de houding der Roomschen

1
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af. Aalberse heeft aan Gelderman te verstaan gegeven, dat zij tenslotte met de
Regeering zal medegaan, indien deze het been stijf houdt.

30 October 1931.
Heden bezocht ik De Vlugt om te hooren wat hij over de handhaving van de rust
dacht, wanneer hier loonconflicten uitbreken, die ik o.a. in de haven voorzie, daar
alle reederijen, behalve voorloopig de Indische lijnen, doodbloeden, indien er geen
drastische loonsverlaging komt. De politie acht hij volkomen betrouwbaar, den
hoofdcommissaris1 goed. Zij moge voor een groot gedeelte bij de Sociaal
Democratische Arbeiders Partij aangesloten zijn, zij is zeer tegen de communisten
en het roerige element in het algemeen geladen. Echter moet volgens hem de
Regeering Amsterdam met tact behandelen. Het nu juist gepubliceerde voornemen
van De Geer, een korting op de uitkeeringen aan die Gemeenten toe te passen die
hun salarissen niet verlagen, een besluit waarover geen overleg met Amsterdam is
gepleegd, acht hij hoogst bedenkelijk (behalve dat hij over de wijze van handelen
hoogst verstoord is, sedert 14 dagen wacht hij op bericht of De Geer hem kan
ontvangen). Hij heeft in Eetje Polak2 een wethouder van financiën gevonden, die met
alle macht tracht te bezuinigen - veel meer dan Wibaut - en de partij (Sociaal
Democratische Arbeiders Partij) - leiders achter zich heeft. Ook is er van de zijde
der gemeentewerklieden een strooming aanwezig om vrijwillig terug te komen op
de hun in 1930 gedane toezegging van 3 maal 1% minder aftrek voor pensioen. Het
Georganiseerd Overleg (van Gemeenteambtenaren) heeft hem reeds in den mond
gegeven, daartoe het initiatief te nemen, hetgeen hij heeft afgewezen, omdat dit een
precedent voor de andere zijde zou kunnen zijn om harerzijds bij andere gelegenheden
op gesloten overeenkomsten terug te komen. Deze strooming wordt door een brutale
regeeringsactie gestuit en het werk van Polak in de goede richting eveneens. Aldus
de Burgemeester, volgens wien De Miranda niets meer te vertellen is. Hij voorziet,
dat indien Den Haag zoo voortgaat, de socialistische wethouders het bijltje er bij
neerleggen en het beleid aan de burgerlijken overlaten, die dan op hun oppositie
kunnen rekenen. Van de ontwikkeling van zaken hangt het af of men de
gemeenteambtenaren in

1
2
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toom houdt en bij loonconflicten op de politie kan rekenen. Evenals Boeree zegt hij,
dat het leger niets waard is. Over den steun van Ruys beklaagt hij zich hevig. De
door hem gewenschte cavalerie (100 man) kan hij niet krijgen. Ruys beknibbelt er
de helft op enz. Toen begon de lofzang op de wijze waarop Amsterdam zijn financiën
beheert, dien ik eenigszins sceptisch aanhoorde. Het eenige punt dat hij
onvoorwaardelijk afkeurt, is de beruchte pensioenaftrekregeling. Hij gaf mij een
interview in ‘De Telegraaf’ ter lezing mede, dat, toen ik het op kantoor inzag, bleek
van Maart 1930 te zijn, een oude bekende, die niet veel meer dan een fanfaronade
is.1 Hoewel ik eenigermate onder den indruk van zijn mededeelingen over de waarde
van Polak, die mij wel steeds heeft aangestaan, maar dien ik allerminst voor een
behoedzaam financier heb aangezien, verkeerd had, ben ik na lezing van dit artikel
meer dan ooit aan de waarde van het hoofd der Gemeente gaan twijfelen. Ik zal mijn
licht verder opsteken.

2 November 1931.
Ruys heden opgezocht om hem mededeeling te doen van den uiterst kritieken toestand
van de reederijen, die de een na de ander doodbloeden en waarvan de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, toch een der goed gefundeerde bedrijven,
over eenigen tijd liquidatie zal moeten overwegen, indien niet tijdig de loonen
verlaagd kunnen worden. De kasmiddelen raken uitgeput, steeds meer schepen worden
uit de vaart genomen, personeel wordt afgedankt

1

Vgl. De Telegraaf, 2 maart 1930, onder: Amsterdam goed beheerde stad. De Vlugt bespreekt
eerst de financiële positie van Amsterdam en meent, dat het niet zo is, dat gemeenten met
zware inkomstenbelastingen (als Amsterdam) een slecht beleid voeren. Volgens hem is het
beleid te Amsterdam gezond, en hiervan getuigen de bedrijven, de woningvoorziening en
de geneeskundige en gezondheidszorg. Het uiterlijk van de stad krijgt de aandacht, het
culturele leven staat op een behoorlijk peil. Ook het technisch-financiële beleid voldoet aan
hoge eisen, dus is er een solide leningsbeleid. Het gemeentelijke grondbezit wordt uit eigen
middelen op korte termijn afbetaald. De belastingbetalers dragen zeker iets bij tot
vermeerdering van het gemeentelijk vermogen. Toch heeft de stad nog veel geld nodig voor
allerlei projecten, maar Amsterdam is vitaal voor de toekomst, hoewel omzichtigheid nodig
is bij het regelen van het tempo van de kapitaalsuitgaven. Het reserve-fonds voor 1929 wordt
b.v. belangrijk minder aangesproken dan tevoren geraamd. De financiële verhouding tussen
gemeente en rijk zal in 1931 gunstiger zijn dan in de voorafgaande jaren. Voor 1931 zal een
sluitende begroting verkregen worden.
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en in het seizoen waarin anders met belangrijke overschotten gewerkt wordt, worden
de exploitatie-onkosten slechts net goed gemaakt. Interest op de obligatieleening
wordt niet verdiend, van afschrijvingen is geen sprake. Wij betaalden in 1930 een
kleine 10 millioen gulden aan loonen en salarissen aan Nederlandsche werknemers,
in 1931 zal dit bedrag ongeveer 8 millioen zijn. Slechts indien het loon met ongeveer
20% verminderd wordt, zullen wij het bedrijf nog eenigen tijd kunnen voortzetten,
tenzij een onverwachte verbetering van inkomsten intreedt. Ik bezwoer Ruys dus
geen kamp te geven in de actie tot loonsverlaging van de rijks- en
gemeenteambtenaren.
Hij toonde zich muurvast en verklaarde niet meer terug te willen of te kunnen. In
de Tweede Kamer hangt het van de Roomschen af, die, zoo zeide hij, er niet aan
zullen denken tegen te stemmen. Verliest de Regeering het pleit, dan treedt zij af,
maar de linkschroomschen hebben niemand om de verantwoordelijkheid van een
volgende regeering te aanvaarden. Voor de orde in het land staat hij in, behalve indien
wij door een golf uit het buitenland, het Roerdistrict b.v., meegenomen zouden
worden. Ik zeide hem troebelen in Duitschland wel mogelijk te achten, maar te
verwachten dat onze bevolking, die uit den aard rustig is en nog te eten heeft, zich
daardoor niet van de wijs zal laten brengen, tenzij men mogelijke oproerstokers niet
dadelijk krachtig aanpakt. Dit is hij van plan te doen en hij wordt daarin door de
socialisten gesteund, die alle straatrumoer wenschen te vermijden.
Wij spraken uitvoerig over de verhouding tusschen werkgevers en de
vakvereenigingen, die in het scheepvaartbedrijf niet slecht is, al werkt de Centrale
Bond in het geheel niet mede tot verlaging der gages. Slechts t.o.v. de gages van het
civiele personeel der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij deed hij
zulks dezer dagen. Met hun hulp kwam de verlaging, die wij wenschten, tot stand.
In ‘Het Volk’ werd echter bekend gemaakt, dat de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij het pleit verloren had. Zoo zijn hun manieren, te verklaren
door het moeilijke parket waarin de leiders zich bevinden, die voor zich zelven de
noodzaak van loonsverlaging erkennen, maar de massa hebben doen gelooven, dat
zij niet mag aanvaard worden. Een betrekkelijk weinig aaneengesloten categorie van
werknemers als de hutbedienden enz. schijnt men echter aldus te kunnen bedotten.
Ruys vroeg mij wat ik van medezeggenschap der arbeiders, in den
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vorm van Verschuur's bedrijfsorganisaties, dacht.1 Ik zeide hem, dat ik het ontwerp
nog niet gezien had, maar de mentaliteit van onze werknemers niet voor een dergelijke
nieuwigheid rijp achtte. Bovendien verwacht ik er voor een bedrijf als de reederij
slechts ontzaglijk tijdverlies en geen nut van, want een inzicht in de leiding ervan is
zeer moeilijk te verkrijgen. Evenals in Duitschland zou het spoedig een wassen neus
worden.
Ik wees hem er op dat de Regeering met haar verschillende maatregelen tot
beperking van den invoer geheel op den verkeerden weg is. Zij is daarmede ten
eenenmale inconsequent tegenover haar actie tot verlaging van productiekosten en
voorkoming van inflatie. Deze wil Ruys onder geen omstandigheden, maar als
Limburger en protectionist heeft hij geen gevoel voor economie en kon hij niets
anders zeggen dan dat alle regeeringsmaatregelen in tijden als deze den een of den
ander schaden.

4 November 1931.
Volgens den ouden Van Loon, die dit aan Paul den Tex meedeelde, loopt op de beurs
het gerucht, dat de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij vóór haar
ineenstorting staat en ik in verband daarmede het voorzitterschap der Kamer van
Koophandel neerleg. Reeds vóór het einde des jaars wordt dit onheil verwacht. Ik
heb daarom Ter Meulen, commissaris bij de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij en compagnon van Van Loon, opgezocht en hem er op
gewezen, dat haar liquiditeit nog dezelfde is als op 1 Jan. van dit jaar, d.w.z. ongeveer
3 millioen vrije middelen, waartegenover verplichtingen aan interesten, aflossingen
en annuïteit aan de Vereenigde ten bedrage van 1,7 millioen, een en ander gerekend
tot einde 1932. De toestand van het bedrijf is inderdaad zeer ongunstig, in het
bijzonder door den dienst van Zuid-Amerika, waar de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij sedert den oorlog haar beste zaken deed. De loonkwestie
verschaft ons groote zorgen, maar om van een a.s. ineenstorting te spreken, is onzin,
terwijl ik mijn besluit de Kamer van Koophandel aan het einde van dit jaar te verlaten,
reeds een jaar geleden aan de voorzitters der Commissies kenbaar maakte.
Het te koop stellen van mijn huis heeft natuurlijk ook de aandacht

1

Gedoeld wordt op het ontwerp dat zou leiden tot de Wet inzake de instelling van bedrijfsraden
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getrokken.1 Inderdaad moet ik voortaan van een verminderd salaris en zwaar
verminderde rente leven, terwijl ik niet weet, of dezen winter de finale instorting van
Europa niet zal brengen, nl. tengevolge van een catastrofe in Duitschland.

27 December 1931.
Lang heb ik niets kunnen aanteekenen, daar ik van 11 November tot 1 December
met bronchitis te bed gelegen heb en mij vrij langzaam hersteld heb, terwijl het laatste
deel van dien hersteltijd met het werk aan mijn laatste jaarrede voor de Kamer van
Koophandel samenviel, waaraan ik - behoudens revisie van de drukproef - gisteren
de laatste hand legde. Nooit heb ik over het stuk zoo gezwoegd als ditmaal. Alle
gegevens die ik raadpleegde, versterkten den somberen, haast hopeloozen indruk
van den economischen en politieken toestand der wereld en de zeer pessimistische
meening welke ik over de vooruitzichten van ons eigen land koester. Toch moest ik
vermijden een paniek te verwekken, waardoor de gouden standaard onmiddellijk in
gevaar gebracht zou worden. Daarvoor is niet veel noodig, gegeven de dubia omtrent
de positie van onze betalingsbalans, de hooge loonen, die ons verhinderen
concurreerend te produceeren, de invoerbelemmeringen allerwege, de
verdachtmakingen uit Engeland, waar de pers ons vasthouden aan goud niet goed
kan velen, nu het trotsche Albion zich overwonnen moest geven. Hier houdt men
zich, na van de paniek in September bekomen te zijn, vrij rustig.
Wanneer ik de van buiten komende verstoringen buiten rekening laat, geloof ik
zelf niet aan de mogelijkheid onze valuta op peil te houden gedurende meer dan een
half jaar of een jaar, daar wij op een veel te hoog peil blijven leven. De Regeering
streeft wel naar bezuiniging, maar te langzaam en te slap. De groote steden Amsterdam
en Rotterdam zijn reeds vastgeloopen en hebben hun crediet voorloopig verspeeld,
doch de socialistische bewindvoerders, voor zoover zij de moeilijkheden inzien,
zooals bij Ed. Polak het geval schijnt te zijn, zijn te veel aan verzekeringen aan de
kiezers verbonden, welke zij steeds hebben doen gelooven dat de loonen onaantastbaar
zijn, om nu krachtig het mes erin te zetten. Hetzelfde is het geval met de
vakvereenigingen, wier besturen hun leden steeds gouden bergen hebben beloofd
en, nu ook naar hun inzicht loonsverlagingen noodig zijn, de massa niet meer in de
hand hebben. De sta-
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king in Twente1, waar de werkgevers ook niet met in alle opzichten
bewonderenswaardige tactiek schijnen opgetreden te zijn, vindt tegen hun zin plaats
en in de scheepvaart, die meer en meer stil ligt, kunnen de leiders niet verder komen
dan een loonsverlaging van 5 à 7%, terwijl Engeland, Scandinavië en Duitschland
op 33% lagere gages staan. Het tempo is dus dat van een slak, de werkloosheid en
de productie zullen den invloed van verdere stagnatie ondervinden en ik vrees, dat
wij op een gegeven oogenblik geregeld goud zullen moeten uitvoeren om de balans
in evenwicht te houden. Dat is op zichzelf geenszins bedenkelijk, maar gaat de stroom
eenmaal onmiskenbaar in die richting, dan zullen de buitenlandsche houders van
Nederlandsch effecten angstig worden en hun bezit verkoopen, Nederlandsche
kapitalen zullen in veiligheid gebracht worden en dan zal de groote klomp goud, die
ons voorloopig beveiligt, spoedig versmolten en de waardevastheid van den gulden
verloren zijn.
Menigeen, vakvereenigingsman, industrieel en reeder, bepleit reeds, tot nu toe
niet openlijk, inflatie, een beetje inflatie, omdat hij geen uitweg ziet en het gevaar
van inflatie niet voldoende begrijpt. Gelderman, voorzitter van het Verbond van
Werkgevers, liet zich in dien geest uit; ik schreef hem een lang epistel, hem het
oneerlijke van niet gedwongen valuta-depreciatie en de nadeelen en risico's ervan
uiteenzettende.2 Ik liet Trip den brief lezen. Hij kon er zich mede vereenigen.
Goudriaan, wiens reederij het niet meer houden kan, moet ook al aangetast zijn.
Inderdaad is de situatie van den katoenwever, die van export leeft, en van den
reeder, wiens vrachten na den val van het Pond van een zeer laag niveau, dat hem
reeds verliezen berokkende, verder sterk gedaald zijn, vrijwel hopeloos, tenzij de
aanpassing onverwacht snel geschiedt, waarnaar het niet uitziet.
Trip vecht met al de kracht die in hem is, voor een betere financieele politiek der
Regeering. Zijn brieven aan De Geer zijn uitstekend, maar deze is, althans ten aanzien
van de schatkistpositie wonderlijk inactief. De groote vlottende schuld, het uitstel
van consolidatie, de vooruitzichten van reusachtige tekorten op de begrootingen van
Nederland en Nederlandsch-Indië, maken de positie gevaarlijk

1
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en verklaren de daling van de noteeringen van staatsschuld. De Geer schijnt overwerkt
te zijn en zich met slaapmiddelen gaande te houden. Jammer, want hij is overigens
een goed financier, die de Kamer aan kan. Ik zie niet wie hem kan vervangen, behalve
Colijn, voor wien de tijden nog niet rijp zijn, en Trip, dien wij niet aan de
Nederlandsche Bank kunnen missen. Welk een verschil met den slappen Vissering.
De directie tracht thans dezen een commissarisplaats en zelfs het lidmaatschap van
de commissie van advies te bezorgen, doch Van Eeghen, Waller en ik verzetten ons
er sterk tegen. Gelukkig komt de zaak eerst in het voorjaar aan de orde en wellicht
is het dan onmogelijk met Vissering aan te komen. De regeling van het 30 millioen
bedragende verlies1 zal heel wat stof opwerpen. Trip wenscht den Staat voor het deel
er in te laten deelen dat deze in de winst genoten heeft, welke grootendeels uit rente
op de buitenlandsche disconto's voortsproot. Mann kann's probieren.
Gedurende mijn ziekte heeft men mij het voorzitterschap van den Ondernemersraad
voor Nederlandsch-Indië aangeboden. Het trok mij zeer aan, want ik voorzie, dat ik,
na uit de Kamer van Koophandel getreden te zijn, mijn tijd maar gedeeltelijk bezet
zal vinden. Ik kan echter de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij in
deze voor haar zeer kritieke omstandigheden niet verlaten en heb ook ernstig bezwaar
de groote verandering in de opvoeding van mijn kinderen aan te brengen die het
gevolg van mijn verplaatsing naar Den Haag zou zijn, daargelaten dat ik mij één met
Amsterdam gevoel en uit deze stad zeer ongaarne zou vertrekken. Van Aalst bezocht
mij op den eersten dag dat ik enkele uren op mocht zijn, doch oefende niet al te veel
pressie uit. Men zou, indien ik weigerde Kalff2 vragen, maar ik heb den indruk dat
hij zich ook niet beschikbaar gesteld heeft. Aug. Philips, die waarnemend voorzitter
is, ondergaat zoo zeer den zenuwschok dien een auto-ongeluk hem bezorgde, dat hij
het niet lang volhouden kan. De arme kerel raakt weer in denzelfden toestand waarin
ik hem na zijn mislukt gezantschap te Washington gekend heb.
Begin November woonde ik het Lord Mayor's banket in de Guildhall bij,
uitgenoodigd door Sir Maurice Jenks. Ik zat aan een der middenpooten, niet ver van
hem en MacDonald, en hoorde diens
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speech uitstekend. Zij was veel beter dan de daden van zijn kabinet sindsdien.
Overigens was het ceremonieel heel merkwaardig. Mijn linker buurman was Lord
Ampthill - ex-gouverneur van Madras, ex-waarnemend onderkoning van Indië (na
Curzon) - uit het geslacht der Russells, een prachtkerel in zijn generaalsuniform en
zeer levendig en onderhoudend. Schuin tegenover zat de Aga Khan1, het geestelijk
hoofd der Indische Moslems, die er een renstal op na houdt, veel tijd te Parijs
doordrengt en een mooie Fransche modiste gehuwd heeft. Mijn buurman had nog al
wat critiek op zijn levenswijze. Hij vond zijn grooten invloed op de Mohammedanen
in verband daarmede moeilijk te verklaren.
Ik trachtte, in Londen zijnde, mijn oude kennis Runciman2 te spreken te krijgen,
maar het was opening van het Parlement en ik moest mij met een vriendelijk briefje
dat het hem onmogelijk was mij toen te ontvangen, tevreden stellen. Ik had een
gunstige behandeling van den uitvoer van Nederland, dat nooit een stroobreed aan
den Britschen invoer in den weg heeft gelegd, willen bepleiten, waarschijnlijk zonder
succes. Sedertdien heeft hij - altijd vrijhandelaar - op dolle wijze den invoer van
talrijke industrieproducten door de heffing van 50% van de waarde onmogelijk
gemaakt, althans gedurende de 6 maanden dat het recht geldig is. Daarna zullen de
conservatieven, die volslagen wild op het gebied van protectie zijn, wel de lakens
uitdeelen. Het ziet er naar voor ons uit.
Mijn oude vriend Raymond Koechlin overleed omstreeks 1 November. Ik zal hem
bij mijn bezoeken aan Parijs zeer missen. Hij was een der prettigste mensen die ik
in de latere jaren ontmoet heb, een voortreffelijk kunstkenner. Hij kwam nog al eens
hier, logeerde bij Westendorp en zat bij ons meermalen aan den disch.

[1932]
1 Januari 1932.
In dit jaar zal beslist worden of Europa zich kan redden of ten gronde gaan. Indien
Frankrijk en Engeland zich niet vereenigen om Duitschland zijn herstelbetalingen
kwijt te schelden, valt Brüning en komt

1
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Aga Khan, de titel van de geestelijke leider der Ismaili-moslims; de hier bedoelde Aga Khan
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Hitler met kans op oorlog en zekerheid van financieele ineenstorting en
waarschijnlijkheid van binnenlandsche troebelen. Amerika kan niet langer anders
behandeld worden dan door schuldverzaking. Het ziet er niet naar uit, dat die oplossing
verkregen wordt. De verhouding tusschen Frankrijk en Engeland schijnt daartoe lang
niet goed genoeg.
Eergisteren nam ik afscheid van de Kamer van Koophandel1, gisteren van het
personeel. Het was heel hartelijk, ook van den kant van de elementen die veel in
oppositie geweest zijn. Ik zie met voldoening op die bijna 10 jaren terug, doch acht
mij gelukkig thans wat minder gebonden te zijn. Ook is het werk soms te veel, vooral
in verband met de nieuwjaarsrede, waaraan ik enkele weken achter elkaar van 4, 5
of 6 uur 's morgens aan mijn schrijftafel zat. Mijn laatste daad tegenover den Minister
was het uitoefenen van aandrang tot wijziging van het kiesrecht voor de Kamer van
Koophandel.2 De uitslag van de Decemberverkiezingen bewijst, dat het gevaarlijk
is voor het behoud van het representatieve karakter van de instelling. Het neutrale
blok van alle Middenstanders onder aanvoering van de heeren Weiss en Bruinsma
bracht 5 nieuwe leden in, wier gehalte voor het meerendeel laag of dubieus is en
voor wie zeer behoorlijke en een bedrijfstak vertegenwoordigende leden plaats
maakten. Deze partij, die geen partij is, maar een groep van geld voorziene
schreeuwerd, die hun eigen belangen vóór alles bevorderen, kan bij een volgende
verkiezing weer een gelijk aantal zetels verwerven, vooral in het kleinbedrijf - maar
in het grootbedrijf is de vesting ook niet veilig, zoodat de Kamer dreigt in betrekkelijk
korten tijd in haar handen te komen en alle aanzien te verliezen. Het evenredig
kiesrecht zonder stemplicht is het bestaande slechte stelsel. Ik heb sedert eenige jaren
aanwijzing van de leden door de bedrijfsorganisaties voortgestaan, doch de
meerderheid in de Kamer, aangevoerd door Chris van Eeghen, wilde kiesrecht met
gewone meerderheid. In dien zin heeft zij den Minister eenige jaren geleden
geadviseerd3, maar ook dit stelsel zou haar blijkens de ervaring van December niet
voor overrompelingen beveiligen. Verschuur heeft de kwestie toen onder het

1
2
3

Als lid en voorzitter. Heldring kreeg bij die gelegenheid de gouden medaille der Kamer
aangeboden.
Vgl. Greup, Gedenkboek Kamer van Koophandel A'dam, dl. II, p. 21 vlg.
Vgl. Greup, Gedenkboek Kamer van Koophandel A'dam, dl. II, p. 26.
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loodje gelegd, omdat hij de urgentie ervan niet inzag. Hij moet daarvan teruggebracht
worden. Mijn brief van 23 December1 heeft hij niet beantwoord, mij wel een zeer
waardeerend schrijven bij mijn afscheid doen toekomen.2
Ringers bezocht mij op 23 Dec. Er is geen schot in de onderhandelingen met België
over een nieuw verdrag. De Belgen laten op zich wachten. Er is een dood punt bereikt.
Onze onderhandelaars willen een gesloten kanaal Antwerpen - Dintelsas - desnoods
Willemstad toestaan, maar Beelaerts is voor de Rotterdamsche oppositie bang
geworden. Ik meen, dat men op het handhaven der openingen in den strekdam niet
kan blijven staan en dat daarop een overigens goed verdrag niet moet vallen, al
bewonder ik Beelaerts' behendigheid in het aantoonen, dat het dichten van die opening
met zijn standpunt van 7 Mei 1929 vereenigbaar is, niet. Het andere geschilpunt ligt
in de hoeveelheid water die de Belgen ons in Limburg uit de Maas willen laten
aftappen voor het Julianakanaal.

5 Januari 1932.
De Kamer heeft Crone3 tot Voorzitter gekozen, de voor de hand liggende oplossing.
Hij is ongetwijfeld de meest geschikte man uit haar boezem voor dat ambt. Bekwaam,
bedachtzaam, een goed stylist en een goed spreker, zeer werkzaam. Zijn blik is wel
wat eenzijdig die van den koopman en speciaal die van den koopman in het Indische
bedrijf. De toestanden in het kleinbedrijf zijn hem weinig bekend en hij heeft er tot
dusver geringe belangstelling voor aan den dag gelegd. Zijn ervaring op
sociaal-economisch gebied is nihil en hoewel de Kamer zich er zooveel mogelijk
voor moet hoeden, als werkgeversorgaan op te treden, is voor het bepalen van haar
gedragslijn, voor zoover dit door den Voorzitter geschiedt, een zekere mate

1
2

3

Deze brief is niet bewaard gebleven.
Brief van de minister van arbeid, handel en nijverheid aan Heldring, 29 december 1931, in
Collectie-Heldring. ‘Niet alleen hebt gij de Amsterdamsche Kamer na de reorganisatie van
1922 met vaste hand geleid, steeds opkomende voor de economische belangen van het haar
toevertrouwde district, doch ook hebt ge naast Uwe belangrijke taak in het bedrijfsleven der
hoofdstad, wanneer daartoe aanleiding bestond, de centrale overheid met raad en daad ter
zijde gestaan. Dat de Regeering in moeilijke aangelegenheden U steeds bereid vond haar
met Uwe deskundige adviezen ter zijde te staan, wordt door mij in hooge mate op prijs
gesteld.’
Gottfr. H. Crone, die van 5 januari 1932 tot 31 december 1940 voorzitter der Kamer zou
zijn.
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van kennis van arbeidsverhoudingen soms zeer nuttig. Hij zal, desondanks, naar ik
vertrouw een goed leider der Kamer zijn. Ik zie echter onder de tegenwoordige leden
geen aangewezen opvolger voor hem. Het is te hopen, dat hij lang aanblijft.

1 Februari 1932.
Op 29 Januari bezocht ik Verschuur om van hem te vernemen wat hij bedoelde met
een zin in zijn afscheidsbrief1 aan mij als voorzitter der Kamer, betrekking hebbende
op een beroep dat hij later op mij zou willen doen. Ik wenschte te weten of hij een
bepaalde functie op het oog had, daar ik bestormd word met verzoeken om een
presidium van diverse instellingen op mij te nemen (de Ondernemersraad, de Afdeling
Amsterdam van den Vrijheidsbond, het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap,
de Maatschappij voor Nijverheid, een Commissie om rapport uit te brengen over
post- en gemeentegiro) en, voor het geval de Minister iets belangrijks op het oog
heeft - lidmaatschap van den Economischen Raad misschien, omdat hij mij daarin
indertijd geraadpleegd heeft - ik mijn houding tegenover dergelijke aanvragen naar
gelang van omstandigheden bepalen moet. Zijn uiting bleek echter in het algemeen
gedaan te zijn en het is best mogelijk, dat hij met de protectionistische wending welke
hij aan de handelspolitiek geeft, mij niet gebruiken kan.
Verschuur zeide mij, dat het Belgische verdrag zoo goed als in orde is. België
heeft op het punt van het Maaswater alles toegegeven. Buitenlandsche Zaken is zeer
in zijn nopjes. Verschuur zegt de coulance van België te wantrouwen, waarschijnlijk
doet het geen enkele concessie en is het ook niet van plan, het Albertkanaal af te
maken. Verschuur zegt: de Belgen zijn slimmer en minder betrouwbaar dan wij. In
elk geval hebben zij in Cauwelaert een gewieksten onderhandelaar, die Colijn
vermoedelijk de baas is. Ik zal nooit vergeten, hoe deze zich door de Engelschen
cajoleeren liet, toen ik in 1918 onder hem te Londen met hem over den aanvoer van
levensmiddelen onderhandelde.2 Bovendien was hij vanouds van meening, dat het
Moerdijkkanaal geen gevaar voor onze havens opleverde.
Het laatste deel van mijn onderhoud met Verschuur werd door

1

2

Vgl. noot 2, p. 959. De bedoelde zinsnede luidde: ‘en durf de hoop uit te spreken, dat de
Regeering bij voorkomende gelegenheid ook in de toekomst een beroep kan doen op Uwe
gewaardeerde medewerking.’
Vgl. hier p. 264.
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Crone bijgewoond. Het onderwerp was het uitermate slechte kiesrecht der Kamer
van Koophandel, dat te Amsterdam funeste gevolgen op de samenstelling der Kamer
dreigt te hebben.1 De Minister bleek niets voor een initiatief te gevoelen en vond,
dat de kiezers maar beter dienden op te komen.
Ik heb afgewezen het voorzitterschap der liberale partij te Amsterdam en Mr.
Jansma2 aanbevolen, weliswaar een Streber, maar bekwaam. Helaas is hij niet populair.
Afgewezen de Maatschappij van Nijverheid, wier werkzaamheid een doublure is
van die der Kamers van Koophandel en den Nijverheidsraad. Het is een
eerbiedwaardige instelling van geringe beteekenis. Ik heb met een zeker voorbehoud
het presidium van het Aardrijkskundig Genootschap aangenomen3, waarvan ik 30
jaar geleden secretaris, daarna penningmeester geweest ben, terugkeer tot een oude
liefde dus, en voorts zal ik de giro-commissie aannemen4, indien ik het met de
autoriteiten over de samenstelling ervan eens word. Dit is een tijdelijke functie.

4 Februari 1932.
Gisteren kwamen Prof. Limperg en de secretaris van het Curatorium mij verzoeken
het voorzitterschap van een in te stellen Raad5

1
2
3
4

5

Vgl. hier p. 958.
Mr. K. Jansma.
Voorzitter van 1932-1936; vice-voorzitter 1939-1947. Vgl. Muller, Heldring, p. 281.
Het voorzitterschap van de staatscommissie voor het onderzoek naar de werkzaamheden der
gemeentelijke girodiensten en het verrichten van girowerkzaamheden door spaarbanken.
Vgl. Greup, Gedenkboek K.v.K. A'dam, p. 230.
De Commissie van contact tusschen de faculteit der handelswetenschappen aan de Universiteit
van Amsterdam en het bedrijfsleven werd gesticht in 1932; de aanleiding was het verzoek
van de Amsterdamse Kring van Economen om medewerking tot stichting van een organisatie
tot behartiging van de belangen der afgestudeerden van de faculteit. De Commissie bestond
uit hoogleraren uit de faculteit en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (39), onder wie
dr. C.J.K. van Aalst, mr. J.W. Beyen, dr. H. Colijn, mr. D.A. Delprat, F.H. Fentener van
Vlissingen, ir. G.A. Kesseler, ir. J.E.F. de Kok, dr. ir. C.F. Stork, mr. L.J.A. Trip en dr. F.M.
Wibaut; voorzitter was Heldring, de eerste secretaris drs. (thans prof. dr.) H.J. van der
Schroeff. De wijzigingen in de Commissie in de Jaarboekjes der handels-(later econ.) faculteit.
De Commissie werd opgeheven in 1950, toen de Stichting voor Economisch Onderzoek haar
taak kon overnemen. Heldring was onafgebroken voorzitter geweest. In de vergadering van
26 april 1937 heeft Heldring een voordracht gehouden, getiteld ‘Naar grootere vrijheid’. Vgl.
Notulen dezer vergadering in het archief der economische faculteit der Universiteit van
A'dam, aan welk archief nog enige details zijn ontleend. Prof. dr. H.J. van der Schroeff te
Heemstede was zo vriendelijk enige persoonlijke herinneringen te geven.
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van Advies voor de Handelsfaculteit der Universiteit te aanvaarden, welke Raad
moet dienen om in het thans ontbrekende contact tusschen de faculteit en den handel
te voorzien. Hoewel ik van meening ben, dat aan de faculteit geen kooplieden
gekweekt worden en de theorie er angstwekkende afmetingen aanneemt, heb ik dit
verzoek niet aanstonds afgewezen, daar, nu de faculteit eenmaal bestaat, het
gewenschte contact inderdaad noodzakelijk is. Het is nogal eigenaardig dat Limperg,
die mijn meening kent, juist bij mij komt aankloppen. Ik moet nu eerst eens zien,
welke bevoegdheden men aan den Raad wil toekennen en wie zich willen laten vinden
om lid te worden.
Eenige dagen geleden bezocht mij ook Welter, voorzitter van de tegenwoordige
bezuinigingscommissie1, die mijn oordeel wenschte over de vraag of zij de Regeering
moest voorhouden dat wij naar een permanent lager niveau gaan, dan wel ervan kan
uitgaan, dat het leven over eenige jaren weer op den ouden voet kan hervat worden.
Ik zeide hem, dat het eerste zonder twijfel het karakter van de crisis is, al zullen de
prijzen van grondstoffen en eerste levensmiddelen, die thans allerwege ondanks de
grootste efficiency met verlies voortgebracht worden, t.z.t. stijgen. Maar ook al ware
dit een voorbijgaande crisis, dan nog moet de Regeering tot de meest drastische
maatregelen aangespoord worden, omdat zij zonder zoodanige aansporing veel te
laks in het aanbrengen van versobering blijft en inflatie onvermijdelijk is, een gevaar
dat in breede kringen onderschat wordt. Dit laatste gaf Welter toe: hij ontmoet overal
menschen die het heil in het loslaten van den gulden zoeken. Hij leek mij een
bekwaam man. Hij was bevreesd dat de Regeering, naarmate zij dichter bij de
verkiezingen van 1933 komt, angstiger gaat worden en minder zal doen.
De vorige week had ik een bijeenkomst met Waller, Fock en Rutgers. Daar het
Dagelijks Bestuur van den Vrijheidsbond zich niet aan de afspraak gehouden heeft
om zijnerzijds voor voldoende versterking der middelen te zorgen, ja alle pogingen
daartoe heeft nage-

1

De staatscommissie voor de verlaging van de Rijksuitgaven (Commissie-Welter).
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laten, hebben wij (de Vereeniging voor Economische Politiek) besloten de
subsidieering na 1 Juli te staken, tenzij het Bestuur zich voor dien tijd van een inkomen
van ⅓ van onze subsidie verzekerd zou hebben. Fock, een onbetrouwbaar heerschap,
kwam clementie bepleiten, doch wij houden voet bij stuk. Bevalen hem aan, een
zakenman als penningmeester te nemen (S. van den Bergh, thans in die functie, doet
er niets aan) en noemden als zoodanig Ligthart, oud-directeur der Javasche Bank.
Rutgers is gebleken een zeer goed organisateur der partij te zijn, doch het hoofdbestuur
is meer dan slap. Wij hebben echter reeds gedaan gekregen, dat de oude heer Rink
en Droogleever Fortuyn, die zich ook in Rotterdam door slapheid onderscheidt, hun
ontslag als ondervoorzitters nemen. Zij worden door Wendelaar, burgemeester van
Alkmaar, en De Boer, wethouder van Utrecht, vervangen. De laatste moet een flink
man zijn, de eerste een goed spreker, maar ook geen krachtige figuur. Hij is bestemd
om Fock op te volgen, die na de verkiezingen van 1933 aftreedt. Met de kamerfractie
is men ook al weinig tevreden. De leiding van Knottenbelt is zeer onvast en heeft
zich laatstelijk gekenmerkt door een ontzettenden flater: het indienen van een motie
strekkende tot machtiging van de Regeering, burgerrechtelijke overeenkomsten te
ontbinden: fascisme zonder Mussolini, en dat van den pietepeuterigen Knottenbelt.1
De bedoeling is de verlaging van huren, pachten, loonen te vergemakkelijken, maar
alle rechtszekerheid gaat er mede verloren. De dwaasheid zelve. De andere politieke
partijen verkneukelen zich reeds in het vooruitzicht van de behandeling van deze
motie, n.b. door de geheele fractie onderteekend, welke wel over eenige weken zal
plaats vinden.
Overigens heeft het vastloopen der gemeentefinanciën in verschillende steden die
jarenlang socialistische beginselen hebben toegepast, het oog der menschen voor de
juistheid der liberale critiek geopend. De partij wordt sterker door de gunstige
atmosfeer, mits zij in en buiten de Kamer goed geleid wordt. Knottenbelt zal moeten
aftreden. Wellicht kan Rutgers hem opvolgen. Hij bezit, dunkt mij, de vereischte
qualiteiten van fractieleider, maar mogelijk kan hij het

1

Op 25 februari was een voorstel van wet ingediend door Van den Bergh c.s., welke bepalingen
beoogde om de rechter gelegenheid te geven dadelijke uitwinning te voorkomen n.a.v.
geldelijke moeilijkheden ten gevolge van de heersende econ. crisis. De A'damse Kamer van
Koophandel verzette zich hiertegen, met succes. Vgl. Greup, Gedenkboek K.v.K. A'dam, p.
122 en De Vries, Amsterdam, p. 160.
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financieel niet doen. Van Kempen, die in de Kamer zeer is meegevallen, heeft wegens
gezondheidsredenen moeten bedanken, doch het gaat hem beter en hij hoopt in 1933
weer candidaat te zijn. Een koloniale specialiteit hebben wij noodig.
Vissering heeft nu afgezien van pogingen om commissaris der Nederlandsche
Bank te worden. Zelfs Tetrode erkent, dat hij intellectueel sterk achteruitgegaan is,
ja zelfs dat hij eenige jaren eerder had moeten aftreden.
Bij de Bank waait thans een geheel andere wind. Trip is sterk aan het bezuinigen
gegaan, reeds 7 ton in het eerste jaar, terwijl de directie in Mei jl. verklaarde, dat
zulks niet mogelijk was. Bovendien achtervolgt hij De Geer, die in de laatste maanden
zeer weinig actief is, met krachtige betoogen over de noodzakelijkheid van
consolidatie van de vlottende schuld (zie ook mijn jaarrede).1

27 Februari 1932.
Eenige dagen te Parijs geweest (en passant ook te Brussel om de tentoonstelling van
Hollandsche schilderkunst 1830-1930 te zien, die zeer goed is). In mijn afwezigheid
deed de kleine Frederik2 een val ten huize van Carel3, die slecht had kunnen afloopen.
Hij verloor bij het afglijden van de trapleuning zijn evenwicht en stortte een halve
verdieping naar beneden. Gelukkig kwam hij op een stoel terecht, die bezweek, maar
de kracht der botsing brak. Hij heeft Goddank niets bezeerd.
In Frankrijk heerscht de crisis als elders doch is minder dreigend dan ten onzent,
waar de toestand er dagelijks somberder uitziet. Het eene bedrijf na het andere wordt
stopgezet en de contingenteering brengt ons allerlei moeilijkheden met andere landen,
om van inwendigen chaos niet te spreken. Mijn verwachting is, dat deze ondoordachte
maatregel zich zelf in de praktijk spoedig zal veroordeelen.

23 Maart 1932.
Onlangs - 17 dezer - bewees ik de laatste eer aan Ernst Labouchère, een van de
weinige werkelijk en terecht algemeen beminde mannen in zijn stad, geen man van
groot intellect, maar van een hartelijke en tevens fijne courtoisie, die uit een anderen
tijd dateert,

1
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Vgl. Heldring, Rede, p. 60 vlg.
Heldrings jongste zoon.
J.C.H. Heldring, de directeur der Curaçaosche Handelmij.
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daarbij een alleraardigst causeur en een man van goeden smaak. Nog niet lang geleden
waren wij bij hem op de thee, tusschen enkele van zijn vele ziekten van de laatste
jaren. Het banale woord ‘hij zal gemist worden’ gaat hier werkelijk op.
De ontknooping in de scheepvaart is gekomen. De Reedersvereeniging is allang
aan het vergaderen over een algemeen steunplan, dat naar mijn meening altijd
ondeugdelijk moet uitvallen, daar de wilde vaart geheel andere eischen en toestanden
heeft dan de lijnreederijen en voor de nationale economie niet dezelfde beteekenis
bezit. Een varende tramp is een actief op de betalingsbalans, evenals een
export-industrie. Indien de Regeering de tramps zou steunen, ware het hek van den
dam. Iets anders is het behoeden voor den ondergang van lijnreederijen, die de
verbinding voor handel en industrie met het buitenland verschaffen of die tusschen
Nederland en de overzeesche gewesten onderhouden.
Onder de bedrijven heeft de Java-China-Japan Lijn de Regeering meegedeeld, dat
zij wegens zware verliezen op die lijn, haar lijn tusschen Java en Japan moet opgeven,
tenzij de Regeering haar voldoende steunt. Beelaerts is er vlak voor met het oog op
het prestige van Nederland in Oost-Azië. Wij bezochten hem gisteren, evenals
Verschuur en De Graaff. De laatste ziet het belang in en wil ook steunen, vermoedelijk
omdat het niet de Indische begrooting is die er voor zou opdraaien. Verschuur, die
Oost-Azië niet kent en wiens geweten zwaar belast is - hij komt o.a. met een
gefixeerden melkprijs waarvan de kosten door een accijns op margarine, reuzel en
dergelijke vetten, welke 65 millioen moet opbrengena - was niet bemoedigend. Hij
vreest ook verdere aanvragen van reederijen en weet niet, waar het heen gaat. De
Java-China-Japan Lijn vraagt weliswaar geen geld, maar geeft toch te kennen dat zij
voor 1932 ƒ 1 millioen noodig heeft om de Japanlijn voort te zetten en spoedig, daar
zij niet bij machte is, het op eigen kracht te doen. De staat van dienst der
Java-China-Japan Lijn is overigens zoo mooi, dat zij wel sympathie heeft.1
Alléén bezocht ik Van Doorninck over deze aangelegenheid, die de
noodzakelijkheid van steun wel inziet, maar vraagt te mogen weten wat de reeders
in het geheel zullen verlangen. Ik bereidde hem er

a Ontbreekt bij H: ‘gedekt moet worden’.
1 Vgl. Brugmans, Chinavaart, p. 145 vlg., p. 156. Pas in 1937 zou de J.C.J.L. een subsidie van
ƒ 0,5 miljoen krijgen.
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op voor dat de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij weldra in de
onmogelijkheid zal verkeeren haar bedrijf zonder steun voort te zetten,
bankierscredieten niet te verkrijgen zijnde. Hij hoopt zeer dat deze kwestie
interdepartementaal goed bekeken wordt en dat Verschuur niet alleen beslist. In diens
beleid heeft hij een zwaar hoofd, zoowel wegens de protectionistische neigingen van
dien bewindsman als wegens de financieele gevolgen van zijn politiek voor den staat.
Hij critiseerde sterk de contingenteering - terecht, daar het de slechtste vorm van
bescherming is - en het plan voor steun der veehouders. Voorts keurde hij het
kortingswetje af, waarmede 3% van de uitkeeringen aan de Gemeenten die hun loonen
niet verlagen, ingehouden wordt. Het is volgens hem een halve maatregel, die hetgeen
noodig is, belet, nl. goedkeuring der gemeentesalarissen en loonen door de Kroon.
Op deze wijze blijven de Amsterdamsche en Rotterdamsche loonen boven het peil
van dat der staatsambtenaren en kan dit niet verder verlaagd worden. Hij looft
daarentegen zeer het werk van Welter, die de bezuinigingsmogelijkheden bij alle
departementen met groote bekwaamheid en tact doorworsteld heeft en in April met
een uitstekend rapport komt. De vraag is of de Regeering het ter harte zal nemen.
Welter heeft mij reeds zijn vrees dienaangaande te kennen gegeven; bovendien
beschouwt hij de gemeentelijke uitgavenpolitiek als de gevaarlijkste, en die heeft hij
niet kunnen benaderen.
Beelaerts bood mij het voorzitterschap van de Commissie voor de diplomatieke
examens aan, dat Patijn neergelegd heeft.1 Ik behoud het eenigen tijd in beraad.

25 Maart 1932.
Na 3 jaar vacantie werd de Raad van Bijstand voor Economische Zaken gisteren
weer eens bijeengeroepen, en wel om ter zake van een nieuw handelsverdrag met
Duitschland te adviseeren.2 Beelaerts schijnt de vergadering niet noodig te hebben
gevonden en ontbrak. In zijn plaats presideerde Verschuur. Stirum3 was ook aanwezig.
Het tegenwoordige verdrag loopt einde des jaars af. Thans lijden wij onder de
onvergeeflijke fout van 1925, toen het crediet tot 1937

1
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Het voorzitterschap werd door Heldring aanvaard.
Het Hugenberg-verdrag van 27 april 1933. Vgl. Hirschfeld, Economische politiek, p. 82 vlg.
Mr. J.P. graaf van Limburg Stirum, de gezant te Berlijn.
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verlengd werd. Dat hebben we dus niet als troef. De voornaamste vraag was: zullen
wij de Duitschers op gronden van redelijkheid trachten te overtuigen of zullen wij
met invoermoeilijkheden dreigen? Verschuur was vóór het eerste en ging van het
standpunt uit dat de Duitschers ons met welwillendheid behandelen. Op het laatste
is wel wat af te dingen, maar daar ik het gevaarlijk vind Verschuur, die niet tegen
protectie opziet, argumenten in handen te geven om opnieuw tot invoerbemoeilijking
over te gaan, bestreed ik die beweerde welwillendheid niet en liet zulks aan Waller,
Frowein en Kröller over. Wel wees ik op het gevaar Duitschland te beletten te
exporteeren, nu zijn valuta slechts kunstmatig gehandhaafd wordt en er weinig noodig
is, ze te doen ineenstorten. Waarschijnlijk geschiedt dit toch, maar ons belang is het
te helpen voorkomen. Natuurlijk moet getracht worden verdere barrières tegen onzen
invoer voornamelijk van landbouwproducten tegen te gaan. Spoedig dreigt een
verhooging van het Duitsche recht op eieren, waarvan onze uitvoer nog in de tientallen
millioenen guldens loopt. Veel hangt van onze onderhandelaars af. Nederbragt is als
zoodanig zwak, maar gelukkig zal Heringa door Hirschfeld vervangen worden. Hij
was gisteren ook ter vergadering.
Heden sprak ik Ter Meulen, die uiterst somber gestemd is, evenals ikzelf. Frankrijk
en Duitschland, Frankrijk en Engeland zijn hopeloos verdeeld. Hoe wil dan Lausanne1
de oplossing brengen, die Europa moet redden, daargelaten dat de financieele
instorting van Duitschland vóór dien tijd kan komen? Van Amerika is geen tijdige
verandering van houding in zicht. Men hoopt wel wat in Centraal-Europa in stand
te brengen, maar wanneer? De inwendige toestand in de Vereenigde Staten is
onveranderd slecht.
Dit alles is weinig belovend voor het crediet dat de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij van Hope en de Nederlandsche Handel-Maatschappij wil
hebben, om althans dit jaar nog de aflossingen op haar obligatieschuld te kunnen
voldoen en intusschen de besprekingen met de Regeering te openen.2

5 April 1932.
Gisteren uit Londen teruggekeerd, waar ik een vrijhandelscongres

1
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De conferentie te Lausanne over de Duitse herstelbetalingen juni-juli 1932.
Vgl. de notitie onder 5 april 1932.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

968
bijwoonde en ik o.m. een zone van lage tarieven om de Noordzee bepleitte, om de
deur tot een terugkeer tot meer algemeenen vrijhandel open te houden.1 Ik sprak er
ook met Snowden over, die er alles voor gevoelt, maar zeide te vreezen dat zijn
collega's zich te Ottawa in Juli al te zeer zullen binden, ook al krijgen zij geen
concessies van de Dominions. De uitwerking van zulke conferenties is niet
onmiddellijk, maar zij kunnen er toe bijdragen het ergste te voorkomen (dat zeer
nabij is!). Deze conferentie was door Hirst op touw gezet en had o.a. de 4 liberal free
trade ministers in haar comité. Snowden presideerde in den namiddag. Ik sprak aan
het diner namens de vreemde gasten en later gedurende de beraadslagingen. Zaterdag
en Zondag ging ik met Hirst forellen visschen in Hampshire bij Droxford. Het is een
kunst die ik niet aanstonds te pakken had, maar amusant en in een mooie natuur.
Handel-Maatschappij, Hope, Amsterdamsche en Indische Bank2 weigeren ons
crediet.

8 April 1932.
Gisteren bezochten wij (Van Hasselt3 en ik) de Ministers De Graaff en Verschuur,
teneinde een bij hen en andere ministers ingediende nota over den financieelen
toestand der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij toe te lichten en
die aan te vullen door een verzoek om steun.4
De Graaff was vaag, maar betoonde sympathie, daar hij wel scheen in te zien, dat
de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij voor de West-Indische
koloniën onmisbaar is. Hij vroeg echter welke van haar lijnen het slechtst gaan,
klaarblijkelijk met de bedoeling te weten te komen of niet een stuk afgesneden kan
worden. Dezelfde vraag stelde later Verschuur. Wij trachtten de heeren duidelijk te
maken, dat het net van lijnen van de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij één geheel vormt en dat men er slechts enkele weinig
beteekenende onderdeelen uit kan nemen of men verzwakt het geheel. Een kustlijntje
tusschen Cristobal (Panamakanaal) en Ecuador hebben wij opgegeven en zoo ook,
wegens ge-
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Een verkorte versie van Heldrings rede in Collectie-Heldring.
De Nederlandsch-Indische Handelsbank te A'dam.
J. van Hasselt, de K.N.S.M.-directeur.
Deze nota van 30 maart 1932 hier als bijlage. Vgl. Knap, Koopvaart, p. 157.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

969
brek aan lading (stopzetting der petroleumexploitatie in Venezuela), de vrachtlijn
van hier naar Curaçao, Venezuela en Colombia, maar overigens moeten wij, willen
wij onze clientèle niet verliezen, ons beperken tot het verminderen van het aantal
vertrekken op de lijnen waarop de hoeveelheid lading en de belangen van den handel
zulks toelaat. Wij wezen er ook op dat, terwijl de Java-China-Japan Lijn, waarvoor
ik onlangs ook bij hen was, na afsnijding der Japanlijn haar bedrijf op China kan
voortzetten en dus alleen voorstelt in het algemeen belang in staat gesteld te worden
ook de Japanlijn te handhaven, de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij wegens kasverliezen genoodzaakt zal zijn, haar poorten te
sluiten indien de Regeering niet te hulp komt.
Na lang over Suriname, Indië en de Tweede Kamer uitgeweid te hebben, beloofde
hij zijn steun in den Ministerraad. Ik geloof dat hij zijn woord gestand zal doen; het
bleek mij althans uit een uitlating van Verschuur, dat hij, zoowel als Beelaerts,
krachtig voor het belang van de handhaving der Japanlijn opgekomen waren.
(Suriname vindt hij een hopeloos landje en terecht sprak hij eenigermate smalend
over de politici, die elken Minister gebrek aan constructieve politiek ten aanzien van
de kolonie verwijten, terwijl men er niets anders kan doen dan den boel gaande te
houden. Omtrent Curaçao was hij hoopvol, dat het de verstrekte gelden zou
terugbetalen; daarentegen liet hij zich duister over den financieelen toestand van
Indië uit. Er moet nog 100 millioen bezuinigd worden en hij weet niet hoe. Gelukkig
zijn de berichten over den stand der voedingsgewassen gunstig, zoodat er geen honger
geleden wordt. Hij vond het heel jammer, dat Deli in de vele goede jaren die het
achter den rug heeft, niet de vrijwillige kolonisatie van Javanen begonnen was,
waardoor men er thans een blijvende bevolking zou hebben. De nu beginnende
emigratie uit Java naar de Lampongs is op zeer kleine schaal.)
De belangstelling van Verschuur viel ons mee. Hij vroeg hoeveel wij voor de
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij noodig achtten. Wij
antwoordden: maximum 3 millioen voor 1932 in den vorm van subsidie om bij den
later noodigen opbouw niet overmatig met schuld belast te zijn (Verschuur had eerst
van voorschot gesproken). Het is zeer goed mogelijk, dat wij er slechts een deel van
zullen opvragen. Onze kas heeft thans nog 2,7 millioen, ons geschat verlies op
exploitatie 2½ ton per maand, waarbij plm. 7 ton aan interest komt. Bijzondere
aandacht verdient de positie van obli-
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gatiehouders, die in de bezittingen der maatschappij een meer dan voldoend
onbezwaard actief hebben en bv. in het geval van niet-aflossing en zeker in dat van
niet-betaling van de coupon op executie zullen staan. Verschuur vond het bezwaarlijk
iets te zeggen, zoolang hij niet wist welke verlangens door andere reederijen geuit
zullen worden. Wij zeiden hem, dat een nota van de reedersvereeniging in de maak
is1, die echter niet veel leidraad omtrent de bedragen die voor de lijnreederijen
gevraagd zullen worden, zal verschaffen. (Zij behelst een steunplan voor de
trampvaart, waarop de Regeering wel niet zal ingaan. Wij hebben er ons tevergeefs
tegen verzet.) Ik noemde, met de muts er naar gooiende, een bedrag als 10 millioen
wellicht noodig voor de lijnreederijen in 1932. Verschuur erkende de beteekenis der
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij voor de nationale economie
en de exportbedrijven, roemde haar beleid, maar wees op de ontzaggelijke sommen
die voor hulp aan den landbouw en andere takken van bedrijf opgebracht moeten
worden. Wij betoogden, dat dit offers waren, door onze handhaving van den gouden
standaard meegebracht. Misschien deden wij goed den gulden aan het Pond te
verbinden, zei Verschuur. Dat vinden de Engelschen ook, antwoordde ik, maar waar
gaat het Pond heen? De rustige psychologie der Engelschen heeft hen voor een paniek
behoed en daardoor zijn de gevolgen van het loslaten van het goud voor hen tot
dusver niet slecht geweest. Domheid! meende Verschuur. Domheid is een groote
kracht. Onze kinderen leeren veel te veel. We moesten ons tot een soort bewaarscholen
beperken, tot het 14e jaar, lezen, schrijven, wat rekenen, vaardigheid, zingen, vooral
zingen en lichaamsbeweging. Meer is niet noodig, zei de Minister, wien ik opmerkte
dat de jaarlijksche uitgaaf van 160 millioen voor onderwijs niet met die opvatting
strookte. Daar ben ik ook glad tegen, maar ik preek natuurlijk tegen doovemansooren,
besloot de grappenmaker, die eindigde te beloven alle aandacht aan ons verzoek te
zullen wijden.
Beelaerts heeft de onderhandelingen met België geschorst wegens gerezen
moeilijkheden, die men niet voor de verkiezingen van 1933 uit den weg kan ruimen.
De pers neemt algemeen aan, dat die moeilijkheden in het kanaal Antwerpen-Dintelsas
liggen. In België schijnt men het bericht vrij kalm op te vatten. Nu moet blijken of
de neiging tot een inniger samengaan daar en hier werkelijk bestaat, ook

1

Vgl. hier p. 965.
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zonder algemeen verdrag. Nederbragt zei mij onlangs dat de besprekingen over een
handelsverdrag zeer goed opgeschoten waren. Toen ik hem vroeg of er dan ook een
begin met wederzijdsche tariefverlagingen en een ‘tarif annexé’ gemaakt zou worden,
bleek, dat onze fabrikanten daarvan niet willen weten en dat onze boeren meenen,
dat hun exportartikelen ondanks de bestaande rechten toch wel in België ingevoerd
kunnen worden. Men spreekt dus thans over consolidatie der bestaande invoerrechten,
nadat wij ze onlangs van 8 op 10% gebracht hebben en België nog bepaald den
protectionistischen weg opgegaan is, hetgeen wij alleen in den vorm van
contingenteering deden, helaas een nog slechter methode.
De douaneconferentie te Londen is mislukt, een slecht voorspel voor Lausanne.
Als dit in Juni niet het keerpunt brengt, breekt het onweer over Europa los. Tot
zoolang schijnt Duitschland, zoo eenigszins mogelijk, de rente op de buitenlandsche
leeningen te zullen betalen. Daarna: indien Lausanne geen regeling van het reparatieen schuldenvraagstuk brengt - staakt het. En afgescheiden daarvan zal dan de politieke
atmosfeer wel tot ontlading komen.
MacDonald en Simon schijnen gebrekkige diplomaten te zijn en Tardieu wordt
in Duitschland en Italië zoo gewantrouwd, dat de vooruitzichten hopeloos lijken.
Middelerwijl ziet de financieele toestand in Amerika er steeds slechter uit en men
vraagt zich af of een groote bankkrach op til is. Dit mankeert nog na de werelddeceptie
van Ivar Kreuger1 en het politieke imbroglio.

3 Mei 1932.
Jan meerderjarig. Dat de toekomst voor hem beter moge zijn dan zij er uitziet!
In al deze misère heeft men mij plotseling - ter gelegenheid van het 300-jarig
bestaan der Universiteit - doctor honoris causa in de handelswetenschappen gemaakt.2
Het gekke van het geval is, dat ik nooit een bewonderaar van het opdrijven van de
studie der zg. handelswetenschappen geweest ben en dit ook niet verborgen heb, ook

1
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De Zweedse luciferskoning, industrieel en financier. K. had op 13 maart 1932 in Parijs
zelfmoord gepleegd; het betekende het begin van de ineenstorting van zijn nationale en
internationale industriële en fin. creaties.
Heldring ontving zijn eredoctoraat van de faculteit der handelswetenschappen der Universiteit
van Amsterdam wegens zijn uitstekende verdiensten op het gebied der economische
wetenschappen in de praktijk van het bedrijfsleven.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

972
niet toen Burgemeester Tellegen mij indertijd opriep om mijn meening over de
wenschelijkheid van de oprichting der faculteit alhier te zeggen.1 Het is trouwens
een gelegenheidsbenoeming, één van de 35, waarvan ik de waarde niet te hoog aansla.

9 Mei 1932.
Hulp der Regeering kan niet meer ontbeerd worden. De Reedersvereeniging heeft
een verzoek bij haar ingediend, met de strekking waarvan ik mij slechts ten deele
kan vereenigen, daar steun gevraagd wordt voor alle reederijen en het hun vrijgelaten
zou worden, al dan niet ervan gebruik te maken. De Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij heeft er zich tevergeefs tegen verzet, omdat zij (ik) begreep
dat het een onmogelijk verlangen is. Alles wat men van de Regeering kan verwachten,
is steun aan die reederijen die bijzondere diensten aan de nationale economie bewijzen,
d.w.z. lijnreederijen, die ondanks verliezen, den handel, de industrie en de
landbouwbedrijven geregelde verbindingen met het buitenland bezorgen en daarmede
doorgaan totdat de laatste cent uit de kas verdwijnt. Waarschijnlijk onder den invloed
van dat adres - of het utopische ervan - is de Regeering in een ander uiterste vervallen
en wil zij slechts steun verleenen in den vorm van rentegevende leeningen met zakelijk
onderpand, waarmede zij hen die er op in zouden gaan, de das zou omdoen.
Officieel weet de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij ondanks
het dringende van haar positie, welke zij reeds op 30 Maart door middel van een nota
aan de Regeering bekend maakte2, nog niets. De mededeeling is door de Commissie
ad hoc - Van Doorninck, Hirschfeld en Heringa - aan den Koninklijken Hollandschen
Lloyd gedaan. De crediteuren van deze ondernemingen hebben zoo weinig kans, hun
geld terug te krijgen en de Staat zit er reeds zóó diep in, dat de Regeering daar wellicht
haar zin kan krijgen. Bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij is
de positie echter geheel anders en ik maak mij ernstig bezorgd, dat dit al te fiscale
inzicht gehandhaafd wordt. De Geer en Van Doorninck, wier onderlinge verhouding
overigens slecht is, zullen het ten deze wel eens zijn. Men wil voor deze ‘financiering’
van de scheepvaart een N.V. met staatsgeld oprichten, waarvoor het wetsontwerp
met
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Vgl. Haccôu, Voorgeschiedenis faculteit handelswetenschappen, p. 22 vlg.
Vgl. hier p. 951 vgl. en 968.
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spoed wordt voorbereid.1 Einde Mei wil, naar ik hoop, de Kamer met reces, en al
wordt het Juni, dan is het hoog tijd dat verandering in de plannen komt. Ik heb daarom
persoonlijk op 3 Mei een brief aan de betrokken Ministers gericht.2
Gisteren was ik bij Van Walree buiten, die tot mijn verwondering mijn meening
niet deelt en zegt dat de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij geen
scrupules behoeft te gevoelen om geld in leen te ontvangen en daarvoor zakelijk
onderpand te geven. Obligatiehouders hebben hun geld gegeven, wetende dat latere
geldschieters onderpand kunnen eischen en dus den voorrang boven hen kunnen
erlangen. Bovendien is het behoud der onderneming naar zijn meening ook in het
belang van obligatiehouders. Met dit laatste ben ik het in het geheel niet eens. Ons
bedrijf laat zwaar verlies en zou zich, door voor de voortzetting ervan geld te leenen,
geheel in het moeras werken en de positie van obligatiehouders ten zeerste benadeelen.
De eerste vraag is: zal de Regeering de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij helpen de eerstvolgende aflossing van haar obligatieschuld
ƒ 623.000 op 1 Juli a.s. te doen plaats hebben? Naar de meening van haar
rechtskundige, Van Haersolte, dreigt faillietverklaring, indien zij haar niet doet
geschieden en haar eigen middelen veroorloven het haar niet.
De Java-China-Japan Lijn heeft na lang wachten en na een rappel gezonden te
hebben de mededeeling ontvangen, dat de Regeering geen steun in den vorm van
een staatssubsidie kan verleenen.3 Dit dwingt haar tot drastische inkrimping van haar
Japanlijn, hetgeen in Japan, naar ik vrees een noodlottigen indruk zal maken. Ik
formuleerde een antwoord aan de Regeering, dat heden verzonden werd.4 Tevens
schreef de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij een tweeden brief
aan de betrokken Ministers waarin haar kaspositie behandeld en op spoedige hulp
aangedrongen wordt. Zij
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Het zou leiden tot de oprichting der Maatschappij ter behartiging van de Nationale
Scheepvaartbelangen N.V. (Benas).
Vgl. brief Heldring aan de minister van economische zaken en arbeid, 3 mei 1931 - hier als
bijlage.
Vgl. hier p. 965. De brief van de minister van economische zaken en arbeid aan Heldring, 2
mei 1932, is niet aanwezig.
De directie der Java-China-Japan Lijn aan de minister van economische zaken en arbeid, 9
mei 1932 - hier als bijlage.
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verklaart daarin geld te kunnen leenen om andere schuld af te betalen, niet om een
verlieslatend bedrijf voort te zetten.1
Morgen vindt Ministerraad plaats. Ik ben benieuwd of deze brieven eenige
verandering in de houding van De Geer zullen brengen. Hij denkt zeer fiscaal en de
scheepvaart heeft niet, als de boeren, politieke macht.

14 Mei 1932.
Verschuur heeft mij geantwoord, zeer onbevredigend. Zoowel zijn brief als mijn
repliek liggen hierbij.2

23 Mei 1932.
De steunwet is de vorige week ingediend en beantwoordt aan de verwachting: geen
subsidie, alleen voorschotten met rente en onderpand.3 Men heeft dus niet naar ons
geluisterd. Uit een gesprek dat Van Hasselt en ik heden met Van Doorninck hadden,
bleek wel, dat het reedersadres: vraag om subsidie voor het geheele reederijbedrijf,
de Regeering kopschuw gemaakt en het belang van aanvaardbare gevallen voor
subsidie geschaad heeft. Bovendien blijkt nu, dat deze algemeene wet het middel
was om den steun aan de Koninklijke Hollandsche Lloyd er door te halen. Op zich
zelf beoordeeld, zou deze geen genade in de Tweede Kamer vinden. De wetenschap
dat de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij zeer spoedig geholpen
moest worden, maakte volgens Van Doorninck dat men er onder die omstandigheden
van af zag, overleg met de reedersvereeniging of met de steunaanvragende
maatschappijen te plegen, alvorens het wetsontwerp in te dienen. Dat voorschotten,
nog wel rentedragend, een met verlies werkende onderneming verder in de soep
helpen, gaf Van Doorninck toe, maar er zijn nog wel andere regelingen te maken als
het eenmaal zoover is, waarmede hij te verstaan gaf, dat de Staat nooit tot executie
zal overgaan en in geval van nood deze voorschotten het karakter van subsidie zullen
blijken te hebben.
Intusschen het gevaar dat de ‘gesteunde’ scheepvaartondernemin-
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Brief der Directie K.N.S.M. aan de minister van binnenlandse zaken, voorzitter van de
ministerraad, 9 mei 1932, hier als bijlage.
Briefwisseling van de minister en Heldring, resp. 9 en 13 mei 1932 - hier als bijlage.
De uiteindelijke Wet behartiging van de nationale scheepvaartbelangen van 25 juli 1932,
Staatsblad, 373, 377 en 378.
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gen langs dezen weg in handen van den Staat komen en men staatsexploitatie aldus
voorbereidt, is niet gering, zoo ook het vooruitzicht dat de directies, voor een vrij
hopelooze taak staande, aan toewijding zullen verliezen.
Op het dringende punt, waarvoor wij kwamen, een voorschot van den Staat om
ons in staat te stellen den aflossingstermijn groot ƒ 623.000 van onze obligatieleening
op 1 Juli a.s. te voldoen, vonden wij een boven verwachting gunstig onthaal. Niet
alleen dat het geld daarvoor beschikbaar gesteld zal worden onder de bepalingen van
de wet, maar Van Doorninck maakte zich sterk, dat de Regeering in afwachting van
de goedkeuring van het wetsontwerp door de Staten-Generaal ons een verklaring zal
willen geven - nog deze week, want de uitloting moet in Mei plaats hebben - op
grond waarvan wij deze uitgaaf met gerustheid zullen kunnen doen. Bij deze
gelegenheid zeide Van Doorninck: ‘De Regeering zal de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij, die de Nederlandsche vlag op bijna alle zeeën vertoont,
nooit laten vallen.’ Uit alles bleek, dat zij in regeeringskringen in een goed blaadje
staat. Krijgen wij ter zake van de subsidieering niet onzen zin, wij gevoelen ons
grootelijks verlicht door het vooruitzicht, dat wij aan onze verplichtingen kunnen
blijven voldoen.1 Loopen de zaken niet al te zeer tegen, dan zullen wij het wellicht
dit jaar nog kunnen bolwerken zonder voor de vraag te komen of wij bedrijfsverliezen
met geleend geld moeten gaan financieren. Daartegen heb ik haast onoverkomelijk
bezwaar, en ware het niet, dat de tijd ras nadert, dat ik wegens den achteruitgang van
mijn beleggingen en hun opbrengst, van mijn salaris zal moeten leven (en hoe?), dan
zou ik bij voorbaat zeggen, dat ik mijn betrekking zou neerleggen, indien de
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij gedwongen werd zich dien
strop om den hals te laten doen.

25 Mei 1932.
Wij ontvingen de Regeeringsverklaring, die echter niet anders behelst dan de
verzekering dat wij over 7 ton voorschot zullen kunnen beschikken, indien en wanneer
het ontwerp wet wordt. Dat is onvoldoende en niet overeenkomstig de afspraak zooals
Van Hasselt en ik haar begrepen hebben. Van Hasselt, die daarover met Van
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Doorninck telefoneerde, kreeg te hooren, dat de Regeering onmogelijk verder kon
gaan, doch dat naar zijn en haar meening, het risico zeer gering is, omdat de Kamers
het wetsontwerp zonder twijfel zullen aannemen, wellicht nog iets ten gunste der
reeders zullen amendeeren. Dit neemt niet weg, dat indien wij tot aflossing op 1 Juli
overgaan en de Staat kan ons niet helpen, de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij over eenige maanden vastloopt. Toch zijn wij en ook onze
voorzitter, S.P. van Eeghen, van meening dat wij het kleine risico moeten loopen en
aldus de groote kans moeten ontloopen, dat wij door obligatiehouders reeds in Juli
gedwongen worden surséance aan te vragen.

4 Juni 1932.
In de Economisch-Statistische Berichten een artikel over de meestbegunstiging
geschreven1 en met Colijn correspondentie over den deviezenmaatregel gevoerd,
dien de Tweede Kamer dezer dagen goedgekeurd heeft, zoo ook over den door de
Regeering voorgestelden steun aan de scheepvaart.2 Ik acht dien deviezenmaatregel
een allergevaarlijkst wapen, dat ons - indien wij het ooit gaan hanteeren - veel meer
zal schaden dan baten. De schreeuwers onder leiding van Posthuma, die op zijn beurt
door zijn boeren geduwd wordt, hebben het pleit gewonnen, tot groote satisfactie
van de krekels in ons politiek insectarium.
Gisteren had ik bezoek van den heer Michielsen, een der directeuren der Javasche
Bank, die op het punt stond naar Java terug te vliegen. Hij was zeer somber over de
toekomst gestemd en gelooft dat de wereld ten onder gaat. ‘Nearer unto thee, my
God,’ kunnen wij zingen, zoo zeide hij. Inderdaad, zoo is het - als er te Lausanne3
geen wonder gebeurt.
Ik vroeg hem hoe De Jonge als Gouverneur-Generaal voldoet. Hij zeide, dat hij
door zijn gebrek aan bekendheid met personen en toestanden zwaar gehandicapt is,
maar bovendien geen breede visie bezit. Zijn raadslieden zijn nog veelal die van zijn
voorganger. Bang om

1
2

3

Vgl. Heldring, Meestbegunstiging, p. 426-428.
Deze correspondentie is niet bewaard gebleven. T.a.v. de deviezenmaatregel heeft Heldring
het oog op het Claeringwetje, dat op 25 juli 1932 tot stand kwam (Staatsblad 375); deze
machtigde de regering o.a. tot een autonome clearing over te gaan.
De conferentie van Lausanne over de herstelbetalingen, die juist gaande is.
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kleinere ambtelijke moeilijkheden op te lossen, is hij overigens niet. Het Plein1 oefent
sterken invloed uit, misschien niet onverstandig, want De Graaff weet wel wat hij
wil en heeft een goed inzicht.

23 Juni 1932.
Buitenlandsche Zaken heeft ons plotseling met een handelsverdrag met België verrast,
dat de meestbegunstiging overboord gooit. Juist 14 dagen geleden betuigde Beelaerts
mij zijn instemming met mijn artikel in de Economisch-Statistische Berichten2, waarin
ik tegen het verlaten van dat stelsel waarschuwde o.a. in verband met een verdrag
met België, dat Kortenhorst c.s. op de basis van preferentieele rechten wenschen,
iets waartoe Buitenlandsche Zaken toen nog niet overhelde. Ik ben benieuwd te zien
hoe dat uitpakt. Indien Duitschland of Engeland niet met de aan België te verleenen
voorkeur accoord gaan, komen wij voor de keus te staan het plan op te geven, of met
die landen te vechten, om van andere complicaties niet te spreken.

8 Juli 1932.
In de tweede helft van Juli een paar dagen te Parijs geweest, waar ik mijn
schoonmoeder3 achteruit gegaan vond. De stemming in Frankrijk leek mij moede
van al het gezanik over reparatie-schuld en geneigd er een einde aan te maken. Daarna
bracht ik een paar dagen te Hamburg door, om Jan4 te bezoeken, met wien en
vergezeld van zijn vriend De Monchy5 wij den Zondag op de Lüneburger Heide en
in het oude stadje Lüneburg doorbrachten. Zaterdag aten wij bij Jacob in Blankenese,
Zondag in het Uhlenhorster Fährhaus. Het was verrukkelijk weer. Maakte kennis
met Jan's chef, Engel. Al weer een Duitscher die openlijk van den a.s. oorlog met
Polen spreekt. Dit schijnt wel het eerste en groote avontuur der Nazi's te moeten
worden wanneer zij aan de Regeering komen, hetgeen als uitslag der
Rijksdagverkiezingen aan het einde der maand waarschijnlijk is.6 Men schijnt te
hopen, dat Frankrijk Polen niet zal helpen,

1
2
3
4
5
6

Het ministerie van koloniën.
Vgl. hier noot 1, p. 976.
Henriette Bungener-Bonzon.
Heldrings oudste zoon.
H.M. de Monchy.
Het zou nog tot januari 1933 duren voor Hitler rijkskanselier werd.
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maar is overigens vrij onverschillig nopens de gevolgen van een nieuwe conflagratie.
Ik vermeld dit niet onder den indruk van de uitlatingen van den heer Engel, die mij
een intelligenten, rücksichtslosen Hanseaat leek, maar onder dien van het overkokende
militarisme, dat men overal in Duitschland aan den dag ziet treden, nu het
uniformverbod is opgeheven.

9 Juli 1932.
Lausanne1 is geslaagd! Nu kan de victorie beginnen. Ik ben echter niet gerust t.a.v.
de houding der Nazi's en Duitsch-nationalen, die in staat zijn roet in het eten te gooien
en zeer uittartend te werk te gaan.2 In Duitschland zag ik nieuwe zilvermunten, waarop
ongeveer het volgende te lezen stond: ‘Der Rhein ist Strom deutschen Gebietes, nicht
deutscher Grenze.’ Dit beteekent dus hernieuwde aanspraak op Elzas-Lotharingen,
nadat Duitschland er officieel en vrijwillig afstand van gedaan heeft (in de een of
andere verklaring in de laatste jaren). Stresemann bedroog de Fransen, zooals uit
zijn aanteekeningen blijkt, toen hij het deed voorkomen of Duitschland
Elzas-Lotharingen nimmer zou terugverlangen. Thans wordt dit standpunt openlijk
overboord gegooid. Geen wonder dat de Franschen zich met hand en tand tegen
verdere ontwapening verzetten.
Economisch zijn wij er met de overeenstemming te Lausanne nog lang niet, maar
zij was de prealabele voorwaarde voor de mogelijkheid van verder herstel. Het
vertrouwen kan nu weer vasten voet krijgen, doch Amerika zal zijn schuldvorderingen
op de geallieerden moeten prijsgeven terwijl zijn budget 1931/2 met 3 milliard te
kort sluit.3 Zal het dit doen? De president die in November gekozen wordt, zal daarop
het antwoord geven. Het Oosten gevoelt langzamerhand dat het noodig is - ook voor
het wel der Vereenigde Staten - maar de Middle West en West staan nog zeer vreemd
tegenover

1

2
3

De overeenkomst van 9 juli 1932. De herstelbetalingen volgens het Young-plan zouden
komen te vervallen; in plaats daarvan zou Duitsland na een respijt van drie jaren 5%-obligaties
afgeven tot een bedrag van drie miljard. Tot een ratificatie kwam het echter niet. Vgl. voor
verdere details Brugmans, Kantelend Tijdperk, p. 36.
Sinds Hitler's (jan. '33) optreden heeft Duitsland nooit meer herstelschuld betaald.
De V.S. weigerden de intergeallieerde schulden prijs te geven; na afloop van het
Hoover-moratorium in juli 1932 bleven een aantal landen al in gebreke; uiteindelijk zou
alleen Finland zijn verplichtingen geheel nakomen.
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het vraagstuk. Misschien is het daar niet eens een vraagstuk en acht men het
vanzelfsprekend dat Europa betaalt. Dat zou noodlottig zijn. In elk geval schijnt voor
de verkiezing de opheffing van het drankverbod de strijdvraag te worden, met een
groote kans dat het ervan komt. Gelukkig, want het heeft ontzettend depraveerend
gewerkt.
Dringend noodig is voorts definitieve en geleidelijke verlaging van douanerechten.
De democratische candidaat voor het presidentschap, Roosevelt, zegt die te willen.
In Frankrijk en Duitschland denkt men er niet aan en Engeland is verdeeld en
weifelend, zal zeker de uitkomst van de Ottawa-conferentie1 afwachten. Dat Engeland
en Amerika een nieuwe economische wereldconferentie willen, is in elk geval een
goed ding.
Het concept-verdrag tusschen België en Nederland ter verlaging van tarieven wordt
in Volkenbondskringen en in Engeland met ingenomenheid begroet. Indien Engeland
en/of Duitschland er zich echter tegen verzetten, d.w.z. er niet toe toetreden en ook
niet hun meestbegunstigingsaanspraken willen prijsgeven, zal deze
Belgisch-Nederlandsche poging in het zand verloopen. Zelfs zal volgens
Buitenlandsche Zaken Fransche oppositie dit gevolg hebben. Het moet dan het belang
der Belgen zijn, dat den doorslag geeft, want onze omzetten met Frankrijk zijn niet
zoo groot, dat wij daarvoor een voordeelige overeenkomst met België, die de
sympathie van onze grootste afnemers en leveranciers heeft, opofferen.
Uit meerder vertrouwen en lagere rechten zullen grootere handelsomzetten en
hoogere prijzen voortvloeien en de deviezenmaatregelen zullen allengs verdwijnen.
In Nederland moet, wil het tenslotte ondanks Lausanne niet ten onder gaan, een
zeer spoedig einde komen aan het leven op te grooten voet door gemeenten en staat.
Heden werd bekend, dat de Regeering de conclusies van het rapport-Welter2 aanvaardt
en in de volgende begrooting verwerken zal. Meer dan 100 millioen bezuiniging op
de staatsbegrooting en goedkeuring der loonen en salarissen bij andere
publiekrechtelijke lichamen door de Regeering. De schrandere onder de socialisten
zien in, dat de loonen omlaag moe-

1

2

De imperiale conferentie der Britse gemenebestlanden, waar besloten werd tot een stelsel
van verhoogde invoerrechten naar buiten en van preferentiële tarieven binnen het rijksverband.
Engeland verliet daarmee de politiek van vrijhandel.
Vgl. Rapport, p. 456.
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ten, maar geven nog niet toe, dat hun stelsel zich zelf reeds in de practijk veroordeeld
heeft. Hun oppositie zal dus wel heftig zijn en versterkt worden door de democratische
en demagogische elementen in andere partijen. De Regeering verdient lof voor haar
besluit, elf maanden vóór de verkiezingen. Zij moet eindelijk wel van het nabije
gevaar van den financieelen ondergang overtuigd zijn. Toch behoort er durf toe, die
wel voornamelijk bij Verschuur en De Geer zal zitten.
De economische maatregelen waartoe zij haar toevlucht heeft genomen, kunnen
ons nog veel ellende bezorgen en ik zie met gemengde gevoelens het optreden van
den Economischen Raad tegemoet, die nu dóór de Staten-Generaal is en waarin de
reeders willen, dat ik hen vertegenwoordig.1 Verschuur heeft mij over de samenstelling
tot dusver niet geraadpleegd. Intusschen heeft Patijn als Voorzitter van den Raad
van Bijstand plotseling dit college bijeengeroepen, nadat hij nooit eenig initiatief
aan den dag gelegd heeft en niets deed om de positie ervan tegenover de Regeering
te handhaven. Het is thans volkomen overbodig geworden, maar ik zou er veel voor
gevoelen, indien de Regeering de leden en bloc in den Economischen Raad
overhevelde. Enkelen zullen allicht bedanken, omdat de Economische Raad veel
arbeid zal medebrengen.
Amsterdam heeft op uitbundige wijze en ondanks hopelooze gemeente-financiën
feest gevierd ter herdenking van het 300-jarig bestaan der Universiteit. De Vlugt is
doctor en commandeur in den Nederlandschen Leeuw geworden. Het laatste heeft
hij zeker niet verdiend, want hij is een slap bestuurder, wiens voorname drijfveer
ijdelheid is en op wien men geen staat kan maken.

16 Juli 1932.
Patijn heeft den Raad van Bijstand opgeroepen om te beraadslagen over zijn positie,
nu een Economische Raad weldra benoemd zal worden. Wij kwamen gisteren bijeen
en besloten ons mandaat ter beschikking te stellen. Men was weinig gesticht over de
behandeling die men van Karnebeek en Beelaerts ondervonden had; de eerste
raadpleegde den Raad niet meer, te beginnen met het Belgische verdrag, de ander
eigenlijk, ondanks zijn aangekondigd voornemen, in het geheel niet. De voor eenige
maanden gehouden en door Verschuur gepresideerde vergadering was uitsluitend
bedoeld om in de

1

Inderdaad nam Heldring als enige reder zitting. Vgl. voor samenstelling Econ. Raad hier
voetnoot 2, p. 1036.
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Tweede Kamer te kunnen zeggen, dat hij den Raad inzake het handelspolitieke
regeeringsbeleid geraadpleegd had, wat feitelijk onwaar is.
Van Vlissingen1 was bevreesd dat Buitenlandsche Zaken nu geheel van advies van
menschen die het buitenland goed kennen en de zaken breed zien, verstoken zal zijn,
want hij slaat de Commissie voor de Herziening der Handelsverdragen niet hoog
aan. Het kan natuurlijk wezen, dat Verschuur den Economischen Raad uit zulke
lieden samenstelt, maar daaromtrent bestaat geen zekerheid. Ik merkte op dat indien
Verschuur zulks niet deed (indertijd - een jaar of meer geleden was het wel zijn
bedoeling) de geheele Economische Raad een onding zou zijn.
Waller was als vanouds fel tegen het beleid der Regeering in de buitenlandsche
handelspolitiek, met name tegen het niet tijdig kennen der belanghebbenden - naar
mijn meening eenzijdig, met een grond van waarheid, omdat nog niets georganiseerd
is -, Hirschfeld wordt voortdurend met crisismaatregelen bezig gehouden en komt
niet tot de organisatie.
Er werd ook nog gepraat over een zonderling plan van Patijn, die weer in een
paniekstemming is, ons land in een Britsche muntunie te laten opnemen,
waartegenover Engeland naar zijn meening wel bereid zou zijn, onzen uitvoer
welwillend te behandelen. Iedereen was er tegen. Kröller wil daarentegen devaluatie
van den gulden bij de wet om onzen loonstandaard op een concurreerend peil te
brengen, ook al een bedenkelijke gedachte. Fel bestreden door Trip en Van Aalst.
Ik liet een nota achter2, daar ik de vergadering moest verlaten, om de installatie van
de Commissie voor het Girowezen door den Minister van Waterstaat bij te wonen.3
De benoeming daarvan heeft twee jaar getraineerd, eerst door den dood van Treub,
daarna door de benoeming van Trip tot President van de Nederlandsche Bank en niet
minder door de traagheid der ambtenaren. Van de leden waren alleen Van Gijn en
Westerman Holstijn aanwezig. Ik vond Van Gijn schrikbarend achteruitgegaan. Ik
vrees, dat hij het niet lang meer zal maken.
Gisterenmorgen bezocht mij Van der Houven van Oordt om mij te raadplegen
over een verzoek van Verschuur op te treden als direc-

1
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Dr. F.H. Fentener van Vlissingen.
Deze werd niet teruggevonden.
Vgl. hier, p. 960.
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teur (Zaalberg zal de andere directeur zijn) van de op te richten scheepvaartbank.1
Ik zeide hem, dat ik eenerzijds hoopte, dat hij er op in zou gaan omdat iedereen hem
vertrouwt en wij anders licht een minder soort man krijgen (Nierstrasz ambieert het
baantje), anderzijds moest ik erkennen, dat ik van de bank na de reorganisatie van
de Koninklijke Hollandsche Lloyd geen of geringe activiteit verwacht, daar het
aanvaarden van de door de wet gestelde voorwaarden door een verlieslatend
scheepvaartbedrijf gelijk staat met het zich laten wurgen en de hulp der instelling
wel uiterst spaarzaam ingeroepen zal worden. Daarbij komt dat, voor zoover zij wel
hulp verleent, de kans groot is, dat het geldnemende bedrijf uiteindelijk toch haar
schuld niet zal kunnen terugbetalen, de Regeering tot executie zal overgaan en de
bank het door haar van den Staat opgenomen geld evenmin zal kunnen rembourseeren.
Zij is dus voorbestemd een failure te worden, waaraan men beter doet niet zijn naam
te verbinden.2 Ik zag echter wel, dat Van Oordt neiging had om er op de een of andere
wijze aan verbonden te zijn - waarschijnlijk gevoelig zijnde voor de eer, het eerst
van alle reeders benaderd te worden - en raadde hem den Minister voor te stellen,
maar één directeur, Zaalberg, te benoemen en hem, Van Oordt, als een der twee
commissarissen uit het particuliere bedrijfsleven te nemen of - indien de Minister
meent 2 directeuren te moeten hebben (die niets te doen zullen hebben) - dezen post
te aanvaarden en de betrekking van Voorzitter van de Vereenigde Nederlandsche
Scheepvaartmaatschappij te blijven bekleeden. De Minister had op de mogelijkheid
van het laatste reeds gezinspeeld - ofschoon zonder verbintenis. De Vereenigde komt
nl. in afzienbaren tijd niet in aanmerking voor steun, daar zij nog over een ruime kas
beschikt.
De benoeming van Zaalberg als directeur is een uitvloeisel van zijn ontslagneming
als directeur-generaal van den Arbeid na langdurige oneenigheid met den Minister,
waaromtrent Zaalberg mij indertijd inwijdde. Weliswaar is de vrede in naam hersteld
en prijst Verschuur hem als een zeer bekwaam man, maar hij laat hem toch maar
schieten, hetgeen zonde en jammer is, want Zaalberg kent den socialen en
economischen toestand in den lande als geen ander en is diep

1
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De Mij. ter behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen N.V. (Benas) waarvan de
genoemden directeur werden.
Vgl. voor een gunstiger oordeel Hirschfeld, Econ. politiek, p. 43.
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doordrongen van de noodzakelijkheid van versobering en loonsverlaging.
Verschuur maakt gemakkelijk ruzie als gevolg van zijn slechte manieren en
eigenzinnigheid. Of een ander echter aan de herrie met Posthuma ontkomen zou zijn,
betwijfel ik, want deze is eenerzijds al te zeer doordrongen van zijn majesteit,
anderzijds te zeer verbonden aan de opgewonden boterboeren, om redelijk te zijn.
Nu heeft Verschuur evenwel ook al openbare ruzie met Kan over zijn ‘passiviteit’
in zake de verbetering van den toestand te IJmuiden.1 Ik zou waarschijnlijk bij
meerdere aanraking ook tot spoedige botsing met hem komen. Zijn weigering verder
overleg met ons in zake den scheepvaartsteun te plegen, was op het kantje, en de
Reedersvereeniging heeft hij in het geheel niet willen ontvangen.
Eenige weken geleden kwam Bronsing als gedelegeerd commissaris van de
Holland-Amerika Lijn mij vragen of ik er bezwaar tegen zou hebben, indien Valstar
de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij verliet om directeur bij de
Holland-Amerika Lijn te worden met als taak, die te reorganiseeren en weer omhoog
te brengen. Natuurlijk heb ik ernstig bezwaar, want Valstar is bij ons onmisbaar,
maar ik mag Bronsing niet verhinderen hem erover te spreken. Zoover is hij echter
nog niet. Hij moet daarvoor eerst andere commissarissen der Holland-Amerika Lijn
raadplegen.
Bronsing is bij de Holland-Amerika Lijn zeer energiek te werk gegaan, maar
overeenkomstig zijn aanleg zeer tactloos. Hij heeft een bewonderenswaardige
werkkracht en een zeer vlug verstand, dat zuiver mathematisch werkt en met
psychologie geen rekening houdt. Daardoor kan hij veel kwaad stichten, vooral omdat
hij nu meent de geboren hervormer der Nederlandsche scheepvaart te zijn. Wij krijgen
veel ellende indien de Minister hem commissaris der scheepvaart maakt, waar kans
op is.

20 Juli 1932.
Bauer is plotseling gestorven. Ik mocht hem graag lijden, al zag ik

1

Nl. in de door de depressie getroffen trawlvisserij te IJmuiden. Tevoren had oud-minister
Kan, die om voorstellen tot verbetering was gevraagd, aan de burgemeester van Velsen
medegedeeld dat hij zich wegens de passieve houding van minister Verschuur niet langer
kon belasten met zijn opdracht. Verschuur deelde op 13 juli mee dat het rapport-Kan geen
nieuwe gezichtspunten had geopend. Vgl. Hildebrandt, Ned. visserij, p. 49.
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hem niet veel. Hij was vol humor en zijn gezelschap waard, evenals zijn charmante
vrouw1 het is. Ik bewonder vooral zijn etskunst. Een tijd lang had ik zijn gansche
oeuvre op dit gebied, maar ik heb te weinig tijd om portefeuillekunst te genieten en
verkocht de collectie weer. Zijn schilderij ‘De graven der Khaliefen’, in mijn bezit,
is ook een mooi werk, dat eigenlijk in een museum thuishoort.
18 Juli Moorrees ten eten, 19 Juli Lucien Bonzon, heden Paul Gleichman en zijn
mij nog onbekende vrouw2, een dochter van den oud-Gouverneur-Generaal De Graeff.
Gisteren gesprek met Brand van de Paketvaart over samenvoeging van zijn
onderneming met de Java-China-Japan Lijn.3 Men wil daar wel, maar spreekt over
beheer van de Jana-China-Japan Lijn door de Paketvaart, wat voor de aandeelhouders
der Java-China-Japan Lijn een onvoldoende garantie zou zijn. Brand zou het
zwaartepunt naar Indië willen verleggen, zooals bij de Koninklijke Paketvaart
Maatschappij geschiedt. Bij de ‘Nederland’ schijnt men zulks niet te willen.

21 Juli 1932.
Gisteren zijn de onderhandelingen met de Deutsche Levante Linie over de
vernieuwing van onze poolovereenkomst definitief afgebroken. In 1926 werd dat
contract voor het eerst gesloten, voor 3 jaar, en in 1929 voor denzelfden termijn
verlengd met concessies onzerzijds. Thans eischten de Duitschers weer een grooter
deel van het vervoer van Griekenland voor zich op, wilden ons van Antwerpen en
Bremen en van de kleine havens van Kreta uitsluiten. Ik herinner mij, dat toen voor
het eerst van een dergelijke overeenkomst met de Duitsche lijn sprake was, ik aan
Bock, den directeur, gezegd heb dat zij alleen waarde voor ons zou hebben indien
daarmede de toestand in de Levant voor langeren tijd geconsolideerd werd en men
niet telkens over de grootte van ieders aandeel had te kibbelen. Wij zijn

1
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J. Bauer-Stumpff.
A. Gleichman-de Graeff.
De fusie zou in 1947 plaatsvinden; Heldring was daarbij de centrale figuur. Vgl. Brugmans,
Chinavaart, p. 172 vlg. Over een en ander in de jaren voor '40 komt Heldring nog te spreken.
Te bedenken valt dat de J.C.J.L. voor bulkgoederen moest concurreren tegen de open
marktvrachten, voorts door de Japanse rederijen in haar bestaan bedreigd werd en tenslotte
door de K.P.M. dreigde overvleugeld te worden. De K.P.M. waagde zich immers ook aan
activiteiten buiten de Indische archipel.
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het toen over de proporties eens geworden, maar hebben de zwakheid gehad in een
3-jarig contract toe te stemmen, met het gevolg dat de wederpartij, overeenkomstig
zijn gulzigen aard, telkens meer vroeg. Thans hebben wij geweigerd iets toe te geven,
en ofschoon Bock ten slotte de meeste van zijn eischen liet vallen, wilde hij aan zijn
bazen, den Norddeutschen Lloyd en de Hamburg-Amerikanische Paketfahrt
Aktien-Gesellschaft iets medebrengen, waarop de besprekingen, tusschen hem en
Van Hasselt gevoerd, doodliepen. Het zal ons beiden geld kosten, maar ik zie niet
hoe de strijd te vermijden was, willen wij ons niet geleidelijk door den
onverzadiglijken Duitscher laten verdringen, waarmede in den loop der jaren reeds
een begin gemaakt is. De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij had
indertijd het monopolie in de Levant, thans heeft de Deutsche Levant Linie 50 à 60%
van de retourlading en in het uitgaande verkeer nog meer. Het is waar, dat zij er
steeds geld heeft verloren, terwijl wij er tot eenige jaren vrij goed uit kwamen, maar
geen winsten behaalden. Die zijn sedert 1920/1 niet teruggekeerd.
De algemeene resultaten van het bedrijf zijn in de laatste 3 maanden iets minder
ongunstig, dank zij de geweldige besparingen op salarissen, onderhoud en proviand.
Toch zijn wij nog bij het zeer slechte jaar 1931 ten achter. Tot nu toe hebben wij
geen geld bij den Staat behoeven op te nemen.

23 Augustus 1932.
Ten slotte zijn de Deutsche Levant Linie en Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij dank zij het geduldig werken der Van der Zee's1 toch tot
elkaar gekomen. Het eenige wat wij toegaven is een reductie van 5% van ons aandeel
in de lading van Griekenland. Daarentegen is het contract voor 4 jaren hernieuwd,
terwijl de Duitschers het oorspronkelijk voor 1 jaar wilden sluiten. Wij hadden sedert
Juli den indruk verkregen, dat wij bij een strijd in Griekenland veel meer dan die 5%
zouden verliezen, en al zouden wij ons in Smyrna gehandhaafd hebben, het ware ten
koste van vrachten van 5 à 102 geweest, hetgeen ons thans slecht zou passen.
Sedert mijn vorige notitie zijn er 3 belangrijke feiten of verschijnselen.
1. Hitler heeft bij de verkiezingen van eind Juli zeer in macht ge-
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Agenten der K.N.S.M. in Kl.-Azië.
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wonnen, doch niet de meerderheid in den Rijksdag verkregen.1 Hindenburg wil hem
niet de leiding geven. De vraag is wat nu? Sommigen denken dat hij toch de macht
krijgt, anderen dat hij met het Centrum zal pacteeren. Helfferich, dien ik te Hamburg
sprak en die zelf sterke nazi-sympathieën heeft, verwacht het eerste. Het gaat in dat
geval naar willekeurige particuliere schuldverminderingen toe. Ik vroeg Helfferich
wat hij dacht dat Hitler t.a.v. de door hem bepleite nationaliseering der banken zou
doen, als hij het heft in handen heeft. ‘Dat is de groote vraag,’ meer wist hij niet te
antwoorden.
2. Een ‘boom’ heeft zich op de New Yorksche effectenbeurs ontwikkeld, die door
velen als het signaal van beterschap in de wereldeconomie wordt aangezien. I have
my doubts.
3. Ottawa2 heeft helaas het resultaat gehad, dat Snowden er in April van verwachtte,
en Baldwin's verzekeringen, dat de belangen van het Britsche Rijk een combinatie
van de economische betrekkingen met ‘foreign countries’ medebrachten, hebben
niet verhinderd, dat Engeland de rechten op levensmiddelen gaat verhoogen om de
Dominions voorkeur te verschaffen.3 Het is een noodlottige beslissing voor de geheele
wereldeconomie. Voor Nederland worden de vooruitzichten steeds duisterder.
Ik heb twee reisjes gemaakt, één met Jérôme4 naar oude Duitsche stadjes rondom
het Harzgebied en in Westfalen (Soest en Halberstadt bevielen mij zeer, om van
Hildesheim, dat ik van 1912 kende, niet te spreken) en één met onze ‘Colombia’
naar Hamburg, Kopenhagen en Oslo, waarop ik Jet5 en Isa6 meenam. Prachtig weer
en volledig succes. De boot was vol en de passagiers verrukt. Ik had aan tafel den
Heer en Mevrouw Koningsberger7 (oud-Minister), Van Doorninck en Mevr.8
(Thesaurier-generaal), de Neeve en Mevr.
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Van 107 op 230 zetels, op een totaal van 608.
De imperiale conferentie der Britse gemenebestlanden; vgl. hier noot 1, p. 979.
Een stelsel van verhoogde invoerrechten naar buiten, van preferentiële tarieven binnen het
gemenebest.
Heldrings tweede zoon.
Heldrings oudste dochter.
Mej. dr. I.H. van Eeghen.
Dr. J.C. Koningsberger en mevrouw Koningsberger-Lang.
Mr. dr. A. van Doorninck en mevr. E.A.M. van Doorninck-Van Andringa de Kempenaer.
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(Nieuwe Rotterdamsche Courant), heel prettig. Te Hamburg aten wij bij Van Aerssen1
(consul-generaal) en ontmoetten Von Roedern (voorzitter Verband Deutscher Reeder),
Burckhard (senator,) Hübbe (oud-president Handelskammer), Helfferich en hun
dames. Te Hamburg gaf ik een contra-déjeuner aan boord, waar ik o.a. Carl Sillem
en zijn vrouw (25 jaar niet gezien) uitnoodigde. Te Kopenhagen kwamen de secretaris
van de legatie, Van Pallandt en zijn Russische vrouw,2 en te Oslo de zaakgelastigde,
Van Harinxma met zijn echtgenoote3 (Scheidius) aan boord. Groote zakenlunch te
Kopenhagen aan Deensche relaties, met A.P. Møller als voornaamste gast.

26 Augustus 1932.
Gisteren de Cators ten lunch gehad, tegenwoordig Sir Ralph en Lady Cator. Hij is
rechter in de gemengde rechtbanken in Egypte, treedt over eenige maanden af. Zij
is Adé von Schmidt auf Altenstadt, dochter van den vroegeren resident van Batavia.4
Of ik haar uit Indië ken of van mijn secretariaat van het Aardrijkskundig Genootschap,
omstreeks 1900, herinner ik mij niet meer, wel haar levendigheid en aardig uiterlijk.
Zij hield toen een alleraardigste voordracht.5
De Vereeniging Rembrandt is thans bezig de verwerving van de Verloochening
van Petrus door Rembrandt met nog 2 kleinere schilderijen van denzelfden
grootmeester voor te bereiden. De stukken komen uit de Hermitage en zijn niet duur.
De Verloochening is in den toon van den Claudius Civilis te Stockholm, je krijgt er
een klap van, voor mij ongeveer het mooiste werk van Rembrandt. Indien de zaak
gelukt, heeft de Vereeniging bij haar 50-jarig jubileum in 1933 in de lijn van haar
aanwinsten een culminatiepunt bereikt.6 Er zijn echter nog ernstige moeilijkheden
op te lossen. Gelukkig hebben wij in Van Doorninck een warm voorstander.
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F.C. baron van Aerssen Beijeren van Voshol.
I. van Pallandt-Narischkine.
M.H.E.E. van Harinxma thoe Slooten-Scheidius.
Jhr. J.H.A. von Schmidt auf Altenstadt.
Vgl. Von Schmidt auf Altenstadt, Reisindrukken uit Korea, p. 929 vlg.
Inderdaad slaagde het plan. Vgl. Gedenkboek Rembrandt, p. 9. Vgl. hier p. 1004-1005, 1034
en 1046.
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31 Augustus 1932.
Gisteren trouwde mijn nichtje Olga1, oudste dochter van mijn overleden broeder
Jérôme, te Hilversum met Floris van Hall, zoon van Adriaan van Hall, van H. Oyens
& Zonen2, en Nel Boissevain. Het huwelijk valt niet in den smaak van mijn
schoonzuster3, die ouderwetsch is en het bohémienachtige van deze van Hall's niet
kan zetten en bovendien allerlei andere slechte hoedanigheden in hen ziet. Nu, Adriaan
ken ik sedert mijn prille jeugd. Hij is in hooge mate slordig en men kan niet op hem
bouwen, ofschoon hij zich het air geeft van een intelligente belangstelling in allerlei
zaken te hebben. Hij is bekwaam en prettig in den omgang. De firma4 geniet geen
bijzonder goede reputatie, van speculatief tot onbetrouwbaar toe, wat evenwel niet
van den jongen Van Eeghen5 gezegd kan worden. Deze is thans met Gerrit Oyens6
partner, of liever directeur: de laatste catastrophe heeft er een Naamlooze
Vennootschap van gemaakt, waarin Adriaan commissaris is. De zoon Floris heeft
een assurantie-zaakje. Hij lijkt mij niet ongeschikt, is als Pa zeer slordig.
De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij is in een staking van
zeelieden en officieren gewikkeld, geproclameerd door de vakbonden naar aanleiding
van de poging der wilde reederijen, lagere gages in te voeren7, en onder hen, vana
Van der Vorm om indien dit niet gelukt, zijn schepen onder Engelsche vlag te brengen,
die van de depreciatie van het pond geniet. De geregelde lijnen, die zelve niet
wenschen te verlagen - althans voorloopig niet - hebben de wilde vaart eindelijk deze
vrijheid moeten geven. Zij ligt volkomen stil, maar kan met verlaagde gages weer
aan den gang gaan. De kortzichtige tegenstand van de vakbonden zal door de macht
der omstandigheden vrij spoedig gebroken worden: in elk geval zijn wij,
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Gertruida Olga Heldring (geb. 1908).
De bank te Amsterdam.
M.W. (Meta) Heldring-van den Wall Bake.
De fa. H. Oyens en Zonen.
W.H. van Eeghen.
G.H. de Marez Oyens.
Een grief was ook het vervangen der bemanningen door Aziaten. De staking begon per 30
augustus, geproclameerd door de contact-commissie, waarin de Centrale Bond van
Koopvaardij-officieren en de Centrale Bond van transportarbeiders vertegenwoordigd waren.
Vgl. Alg. Handelsblad, 26 augustus 1932 (avond), 30 augustus 1932 (ochtend).
a Onduidelijk bij H.; te lezen als: ‘en onder hen die van Van der Vorm’.
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geregelde lijnen, onmachtig den tramps onzen wil op te leggen, al zouden wij zoo
dom zijn, de vakbonden te willen steunen. De staking strekt zich niet tot de
‘Nederland’ en de Rotterdamsche Lloyd uit1, zoodat onze lieden en in de eerste plaats
onze officieren de ezels zijn die de kastanjes uit het vuur trachten te halen en
daaronder zijn de ouderen vlak tegen de staking. De jongeren laten zich gemakkelijker
opwarmen door een bestuur dat niet door diep inzicht uitblinkt. De nivelleering van
loonen in Nederland en omringende landen zal niet belet kunnen worden. Hoe langer
het proces duurt, hoe ernstiger voor Nederland. Anderzijds mogen wij het als
werkgevers niet te zeer forceeren, nadat wij in 1931 en begin 1932 reeds zeer krachtige
maatregelen ter bezuiniging hebben genomen, die de inkomens der officieren en
machinisten in vele gevallen tot 50% hebben teruggebracht.
Heden 52ste verjaardag der Koningin. Zij heeft niet aan populariteit gewonnen.
Telkens laat zij een gelegenheid ongebruikt om te toonen, dat zij de gracieuse
belangstelling der souvereine niet mist, laatstelijk met het universiteitsfeest, toen zij
niets van zich liet hooren, terwijl de Prins aanwezig was en haar moeder een telegram
zond. Het maakte destijds in het Concertgebouw een pijnlijken indruk.
Hirschfeld bericht mij, dat hij Lamping als chef van den voorlichtingsdienst
verworven heeft. Een goede keus wat bekwaamheid, buitenlandsche ervaring,
aangenamen omgang betreft. Als hij maar niet te veel ambtenaar is, om de zaak op
business-lines in te richten.

6 September 1932.
De staking houdt aan. Wel vragen onze officieren zich af, waarom zij eigenlijk staken,
nu de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij niet van plan is, in de
eerste 6 maanden de gages te verlagen en de officieren van de ‘Nederland’ en
Rotterdamsche Lloyd niet behoeven te staken, maar deze twijfel heeft tot nu toe niet
verhinderd, dat Brautigam het heft in handen houdt en onverminderd zijn eisch
handhaaft dat alle geregelde lijnen zich voor 6 maanden binden, alvorens de staking
opgeheven wordt. Wij hadden tot gisteren geen maatregelen ter zelfverdediging
genomen, doch hebben toen alle officieren en machinisten die zich niet bereid
verklaarden te gaan varen, ontslagen terwijl wij het overbodig geworden wal-

1

Om redenen van taktische en organisatorische aard.
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personeel zoveel mogelijk zullen ontslaan, met inachtneming van den wettelijken
opzeggingstermijn, in de hoop dat in dien tijd de zaken een wending nemen, welke
ons in staat zal stellen, het bedrijf op den tegenwoordigen omvang voort te zetten.
Onze benepen kaspositie dwingt ons elke nuttelooze loonuitgaaf te vermijden en
doen wij dit niet, dan zal het verschil tusschen stilliggen en varen niet groot wezen,
van den directen financieelen kant bezien. Komt de oplossing niet spoedig, dan zal
ik liquidatie der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij bepleiten. Het
bedrijf kan toch in de eerstvolgende jaren bij onzen loonstandaard niet bestaan, en
dat die in omringende landen zal stijgen, waardoor wij weer konkurrenzfähig worden,
is onmogelijk zoolang het wereldverkeer tengevolge van invoer- en credietbeperkingen
steeds weer belemmerd wordt. De zg. steunwet kan ons niet helpen. De voorwaarden
zijn te bezwarend.

7 September 1932.
Dankzij de tactvolle bemoeiingen van Valstar, die eenige besprekingen met Brautigam
voerde, en de agitatie onder onze officieren, welke vermoedelijk eenigen indruk bij
de tegenpartij verwekte, is er eenige kans, dat de staking bij ons opgeheven wordt.
Gisteren bespreking met den heer Terpstra, Minister van Onderwijs, over de
verwerving van de schilderijen van Rembrandt.1 Het zal wel lukken, de Minister is
er voor en Van Doorninck eveneens gunstig gestemd. Eenig gevaar dreigt nog van
de zijde van De Geer, maar de begrooting van Kunsten en Wetenschappen wordt er
niet door verhoogd. De acquisitie van de verheven Verloochening van Petrus voor
het Rijksmuseum zou een heerlijke daad zijn.

10 September 1932.
Eergisteren audiëntie bij de Koningin, die mij uitgenoodigd had, evenals Van Aalst,
Van Eeghen2, Trip, Crone en eenige anderen, haar over den toestand in te lichten.
Zij behield mij ongeveer ¾ uur, ondanks den indruk van vermoeidheid die zij maakte.
Hetgeen ik haar over den economischen toestand en de taak der Regeering zeide,
belichaamde ik in een nota.3 Een eigen meening gaf zij als gewoonlijk
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Vgl. hier p. 987.
Resp. C.J.K. van Aalst en S.P. van Eeghen.
Vgl. nota-Heldring betreffende de economische toestand en de taak der regering, 10 sept.
1932 - hier als bijlage.
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niet. Ik herinner mij dat alleen van 1919, toen zij tegen den schepenroof door de
Amerikanen uitvoer en de Engelschen welwillend uit de hoogte noemde.
Het gesprek dwaalde later naar wat zonniger sfeer af. Zij was zeer onder den indruk
van de Rembrandt-tentoonstelling, in het bijzonder van de teekeningen, die zij
meesterlijk vindt en toetst aan haar eigen neiging tot teekenen. Zijn etsen zijn naar
haar smaak te veel af en voor zijn magische kleureffecten bleek zij geheel ongevoelig
te zijn. Zijn schilderijen kon zij wel droomen - zooveel reproducties ziet men er van,
zeide zij. (Ik vind deze tentoonstelling in zoover onbevredigend, dat Rembrandt's
schilderijen meerendeels ieder op zichzelf zoo grootsch zijn, dat zij er zich niet toe
leenen, in een veertigtal in een kleine ruimte naast elkaar gehangen te worden, waarbij
komt dat het licht in den binnenhof van het Museum, waar de tentoonstelling
ondergebracht is, te schel is, althans bij zonneschijn.) Hoe weet ik niet, wij kwamen
ook over de bevrediging die de mensch in zijn werkkring kan vinden, te spreken - o
ja, ik sprak over de Vereeniging Rembrandt, hetgeen haar aanleiding gaf op te merken,
dat het goed en prettig was iets naast zijn dagelijksche bezigheid omhanden te hebben,
die den geest te eenzijdig in beslag neemt. Ik gaf dit toe, maar zeide dat er toch wel
beroepen zijn waarin men geheel kan opgaan en die den geest toch gaaf houden. Zoo
zeide ik, dat ik, als ik weer op de wereld kwam, er sterk over zou denken dokter te
worden. ‘O, ik zou nooit alleen kunnen schilderen,’ zei Hare Majesteit. Nu, een
groote artiste schuilt niet in haar, doch haar olieverfproductie viel mij onlangs toch
mede toen zij hier tentoongesteld was. Op St. Lucas en Arti ziet men nog minder
werk.
Zij zeide mij, dat het haar speet, dat ik mijn ontslag bij de Kamer van Koophandel
had moeten nemen en vermoedde, dat ik ook wel het gevoel zou hebben, veel te
missen. Misschien wel, maar het schrijnt bij mij niet, want ik geef er mij rekenschap
van, dat ik vruchteloos tegen al de economische verkeerdheden van den heer
Verschuur zou gestreden hebben, verkeerdheden, tot op zekere hoogte onvermijdelijk,
omdat het buitenland ons ertoe dwingt, maar die in vele gevallen ingevoerd werden
om stemmen voor de verkiezingen te behouden en bovendien onnoodig duur. Dat
wordt de moeilijkheid waarmede de nog steeds niet benoemde Economische Raad
te kampen zal hebben, indien hij althans uit verstandige menschen wordt
samengesteld.
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11 September 1932.
De leiding der staking1 is aan werkgeverszijde in handen van den Voorzitter
Goudriaan, een knap en scherp man, maar een Prinzipienreiter, geflankeerd door
Van der Vorm, een eveneens bekwaam, maar volkomen gewetenloos man, waarmede
Goudriaan rekening te houden heeft, omdat van der Vorm hem voor zijn bedrijf2
groote bedragen voorgeschoten heeft. De leiding heeft steeds het belang van de
trampreeders op het oog gehad en dat der geregelde lijnen daarbij ten achter gesteld.
Na herhaalde waarschuwingen geuit te hebben is de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij er voor 8 dagen uitgetreden en dezer dagen hebben de
meeste andere lijnen met hetzelfde gedreigd, daar zij bij het volharden bij het
standpunt van Goudriaan, die de staking opgeheven wil zien, vóórdat de lijnen zich
verbinden de gages niet te verlagen, in den strijd, dien zij nietuitgelokt hebben,
verwikkeld blijven.
Gisteren heeft Goudriaan tegenover de werknemers kamp gegeven, waarmede
deze de feitelijke overwinnaars waren. De staking zou opgeheven zijn, als niet op
het laatste oogenblik Bronsing geweigerd had, de dienstweigeraars a/b van ss.
‘Rotterdam’ weer aan te nemen. Dit is heel ernstig, want de Holland-Amerika lijn
heeft de dienstweigering uitgelokt, door het bevel te geven, dat de boot van Boulogne
een tweede reis naar New York moest ondernemen zonder Rotterdam aan te doen,
daarbij steunende op een bepaling van de monsterrol, die tegen de tegenwoordige
rechtsopvattingen ingaat en niet voorkomt in de nieuwe wet op het arbeidscontract
ter zee, welke reeds lang door de Staten-Generaal is aangenomen doch nog niet in
werking getreden. Bovendien heeft de kapitein zeer onbetrouwbaar gehandeld door
te beloven dat de boot naar Rotterdam zou stoomen en naar het Westen koers te
zetten. In het licht van deze feiten en gezien dat alleen daardoor de staking voortgezet
wordt, zal Bronsing bakzeil halen.
Doet hij het niet, dan zal, vrees ik, de staking bij de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij ook aanhouden, ofschoon Brautigam Valstar beloofd heeft,
dat zij bij haar in elk geval overmorgen of Woensdag uit zal zijn. Ik voorzie, dat de
leden der vak-
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De zeeliedenstaking; vgl. hier p. 988 vlg. Inmiddels was door de rijksbemiddelaar, mr. S. de
Vries, tussen partijen bemiddeld. Vgl. Alg. Handelsblad, 31 augustus 1932 (ochtend).
Van Nieveldt, Goudriaan & Co.
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organisaties, die tegen hun verwachting een volledige zege binnenhalen, op dit punt,
waarop het moreele gelijk aan hun kant is, niet zullen toegeven. (Nader verneem ik,
dat Bronsing na hevigen twist met de directie der Holland-Amerika Lijn, die hij als
gedelegeerd commissaris en vertegenwoordiger van obligatiehouders geducht
ringeloort, ingezien heeft, dat hij kwesties waarin het gezag der directie betrokken
is, aan haar moet overlaten en zich tot financieele aangelegenheden te beperken heeft.
Het zou mij echter in het geheel niet verwonderen, indien hij in den beginne de
stroeve houding der directie geïnfluenceerd had.)

15 September 1932.
De staking is uit, geëindigd met een volledige zege der werknemers.1 Men heeft haar
op onberaden wijze uitgelokt en het gevolg kan van ernstige beteekenis voor de
geheele loonsverlaging-beweging in den lande zijn.
Gisteren vergaderde het bestuur van de Vereeniging voor de Economische Politiek.
Rutgers, secretaris van den Vrijheidsbond, woonde haar gedeeltelijk bij. De vraag
was: ‘Kunnen wij de partij blijven steunen?’ De liberale kamerfractie is zeer
regeeringstrouw geweest en heeft daarmede herhaaldelijk in strijd met de liberale
beginselen gehandeld. Ten deele was zulks verdedigbaar, omdat de crisistoestand
maatregelen noodzakelijk maakte, welke in normale tijden economisch ontoelaatbaar
waren. Ook een liberale regeering zou sommige van zulke maatregelen moeten
voorstellen, maar de meeste van de door de Regeering voorgestelde steunwetten
hadden zulke practische gebreken, dat zij niet door den beugel konden. Dat de
tarwewet2 het areaal van tarwebouw zou opdrijven, was te voorzien en is voorspeld,
bovendien is zij omslachtig en duur. Zij kreeg den libe-
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Op 15 september 1932 (avond) publiceerde het Alg. Handelsblad het totstandgekomen
akkoord. De bestaande loons- en arbeidsvoorwaarden, geregeld in de op 16 augustus afgelopen
coll. arbeidsovereenkomsten, zouden worden gehandhaafd t.e.m. 31 maart 1933 (Kon. Holl.
Lloyd t.e.m. 31 december 1932 en Holl. Amerika Lijn t.e.m. 31 januari 1933). In de tussentijd
zouden partijen onderhandelen over de mogelijkheid om tot een nieuwe c.a.o. te geraken;
zij zullen zich gezamenlijk tot de regering wenden ter verkrijging van medewerking t.b.v.
een zo ruim mogelijke werkgelegenheid. Voorts bepalingen m.b.t. de wedertewerkstelling
van het personeel.
De wet houdende bepalingen in het belang van de inheemsche tarweteelt (Tarwewet), 21
februari 1931, Staatsblad 65.
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ralen steun. De beetwortelsteunwet1, die den Staat 14 of 16 millioen 's jaars kost,
werd door de leden Bierema en Van Rappard verdedigd, de contingenteering2 en alle
volgende maatregelen, waarvan de uitwerking averechtsch zal zijn en waardoor de
verbruiker met meer dan 100 millioen per jaar prijsverhooging belast wordt, werden
zonder mokken aanvaard. Eenige kracht is van de fractie niet uitgegaan, de leiding
van Knottenbelt was onvoldoende.
Ondanks de onmogelijkheid met dit soort economie door te gaan zonder de geheele
economische en financieele structuur van het land in gevaar te brengen, en ondanks
de slapte der Regeering inzake loonen en groote gemeenten, bestaat er een sterke
neiging bij de fractie en ook daarbuiten, de Regeering te blijven steunen. Gelukkig
bleek uit de mededeelingen van Rutgers, dat het Hoofdbestuur van den Vrijheidsbond
daarin de dood van de Partij ziet.
Ik vestigde er echter de aandacht op dat men eerst de indiening der begrooting
over een week dient af te wachten. Mocht de Regeering inderdaad krachtdadig
bezuinigen in den geest van het rapport-Welter en te kennen geven, dat zij de groote
gemeenten flink wil aanpakken, dan kan men met haar vrede hebben. Steeds sterker
geruchten doen echter de ronde, dat niet alleen nieuwe belastingen geheven zullen
moeten worden, doch de Regeering met een nieuwe verhooging van invoerrechten
zal komen, terwijl Rutgers gehoord had, dat zij om de katholieke stemmen in de
Kamer te winnen, de wet op de bedrijfsraden3, die van een economisch standpunt
geheel ontijdig komt, ‘erdoor’ zal trachten te krijgen.
Wij kwamen overeen, na de indiening der begrooting en na inwendig partijberaad
weer bijeen te komen - op 30 September, maar onzerzijds zal zeer waarschijnlijk op
een meer principieele houding aangedrongen worden.
Met dat al geloof ik, dat het nog lang zal duren, voordat de meerderheid in het
parlement tot een liberale politiek zal terugkeeren, al wordt de juistheid van haar
grondslagen dagelijks meer gedemonstreerd. De arbeiders, geleid door de besturen
der groote gemeen-
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De wet tot heffing van een compenserend invoerrecht op sommige soorten van suiker, 1 aug.
1930, Staatsblad 354.
De eerste contingenteringsmaatregel was van 23 januari 1932 (op vers en bevroren rund- en
kalfsvlees). Vgl. voor een overzicht Hirschfeld, Econ. politiek, p. 67.
De wet inzake de instelling van bedrijfsraden kwam op 7 april 1933 tot stand.
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ten, die zij in handen hebben, en, sedert de verschijning van het rapport-Welter,
gesteund door alle categorieën van salaristrekkers, die hun inkomen bedreigd zien,
ambtenaren, onderwijzers, rechters enz., kunnen voorloopig op een meerderheid in
het Parlement rekenen. Valt deze Regeering, dan wordt zij door een meer linksche
opgevolgd, zooals ook de verkiezingen wel een verschuiving naar links zullen
opleveren. Niet voordat de zaken in het honderd zullen zijn geloopen, zal er orde op
gesteld worden - door Colijn, indien hij dan nog krachtig genoeg is. Voorloopig is
hij onmogelijk, ware het alleen wegens den haat dien men hem in Roomsche kringen
toedraagt.

17 September 1932.
Gisterenavond was Walrave Boissevain bij mij, die door Jansma1, voorzitter der
afdeeling Amsterdam van den Vrijheidsbond, vernomen had, dat het hoofdbestuur
een actie tegen een bezuinigingspolitiek der Regeering à la Welter wil met het doel
om de radicale leden der Roomsche fractie te beletten tegen de Regeering te stemmen,
dus een tactische politiek, die lijnrecht tegen de liberale beginselen zou indruischen.
Komt de berekening niet uit, en stemmen de Roomschen tegen de begrooting,
waardoor de Regeering zou vallen, dan ware het oogenblik voor een nationale
Regeering aangebroken met eenige liberale ministers. Daargelaten dat deze conclusie
allerminst voor de hand ligt, is deze geheele mededeeling zoo zeer in strijd met
hetgeen ik tot nu toe van Rutgers hoorde, terwijl ook Jansma mij er niets van gezegd
heeft - hij was nog eergisteren bij mij - dat ik de positie nog eens moet sondeeren.
Gisteren ook bezoek van Van Kempen, die na zijn ziekte zoo mogelijk weer in de
Kamer moet komen, aangezien hij daar als Indische specialiteit zeer voldaan heeft
- mijn geringe verwachting beschamend.
Ik verzuimde nog te vermelden dat ik te Hamburg aan een diner bij Van Aerssen
Graf von Roedern ontmoette, die zoo iets als regeeringscommissaris bij de
Hamburg-Amerikanische Paketfahrt Aktien Gesellschaft en den Norddeutschen
Lloyd is. Ik kende hem wel van vroeger. Hij liet zich verheugd uit over het ontslag
van Glässel bij de Norddeutsche Lloyd, dien men à bout portant weggejaagd heeft,
naar het schijnt o.m. wegens zijn contract met de Koninklijke Hol-

1
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landsche Lloyd, dat de Hamburg-Amerikanische Paketfahrt Aktien Gesellschaft een
doorn in het oog is. ‘Daran wollen wir jetzt etwas rütteln,’ zei Roedern.
Er valt echter niets te ‘rütteln’, want het contract loopt nog 8 jaar. Ik vroeg hem
hoe hij zich het beheer van de Norddeutsche Lloyd voorstelde zonder een deskundig
leider, want de afdeelingschefs daar kunnen geen leider zijn. Hij vertrouwde op de
menschenkennis van Albert1, den nieuwen machthebber door Berlijn aangesteld, een
advocaat, die ‘seine Leute zu wählen versteht’. Het is een zegepraal voor de
Hamburg-Amerikanische Paketfahrt Aktien Gesellschaft in haar ouden strijd tegen
de Bremensche concurrentie, die haar onder de bekwame leiding van Glässel te
machtig werd. Zoowel Hamburg-Amerikanische Paketfahrt Aktien Gesellschaft als
Norddeutsche Lloyd zijn ondanks de onlangs uitgevoerde reorganisatie vrijwel failliet
en Hellferich zeide mij, niet te begrijpen hoe iemand hun nog crediet gaf. Zelf kan
ik Glässel niet beoordeelen. Ik ken hem er te weinig voor, maar heb een
onaangenamen indruk van hem.
Hellferich heeft sterke Nazi-sympathieën. Hij liet zich ontvallen: ‘Wir müssen
jetzt unanständig werden’, op de rentebetaling van particuliere schulden doelende.
Het ‘jetzt’ was eenigermate misplaatst.

22 September 1932.
Dezer dagen ontmoette ik op de Java-China-Japan Lijn den heer De Roos, tolk te
Kobe, die goed op de hoogte van de Japansche toestanden is. Hij ziet ze somber in.
De macht is in handen van de militair-fascistische partij, die met Mantsjoerije
tegenover de rest van de wereld een zoodanig succes heeft gehad, dat haar houding
steeds uitdagender wordt. Intusschen holt het land op financieel gebied naar een
débacle. De Yen daalt voortdurend. Er is geen reden, waarom hij niet het verloop
van de Mark in 1919/25 zou hebben. Voor de positie van Nederlandsch-Indië is het
Mantjoerijsche avontuur een gelukkige afleiding. Anders ware een greep naar Celebes
niet uitgesloten, hoewel voorloopig nog de Filippijnen en Fransch Indo-China in den
weg liggen. De Java-China-Japan Lijn ondervindt wel

1

Dr. Ing. Heinrich F. Albert; de vroegere minister van econ. zaken; 1932-1933 dir.-generaal
Norddeutscher Lloyd, Bremen. Hij trad terug, omdat hij niet voldoende vertrouwen bij de
nieuwe regering genoot. Vgl. Bessell, Nordd. Lloyd 1857-1957, p. 174.
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de autoritaire neiging der Japansche regeering. De met haar concurreerende Japansche
lijnen zijn het onder elkaar eens geworden; de outsider Ishihara, die een groot figuur
in de fascistische partij moet zijn, is op wensch van de regeering in de conference1
toegelaten en aan de Java-China-Japan Lijn is, eveneens op voorschrift der regeering,
een ultimatum gesteld, inhoudende de voorwaarden waarop zij mag blijven varen.
Er blijft haar niets over dan onder het juk door te gaan.
Van Doorninck zond mij vertrouwelijk copie van een zeer sombere nota, die hij
aan De Geer naar aanleiding van de begrooting aangeboden heeft. Inderdaad is deze
begrooting, hoewel in de troonrede en in de millioenenrede de stormklok geluid
wordt, een camouflage van een toestand die veel ernstiger is dan hij voorgesteld
wordt. Zoo wordt over het hoofd gezien, dat - daar wij niet met een crisis van één of
twee jaar te doen hebben, doch met een deflatie naar een blijvend lager niveau - de
millioenen die ten laste van het crisisfonds gebracht worden, bij het tekort gevoegd
dienen te worden. In hetzelfde licht zijn andere overbruggingsmaatregelen
ontoelaatbaar: zoo het gebruik van overschotten uit vorige jaren, tot voor kort voor
aflossing van schuld aangewend, doch nu in het credit der begrooting gebracht, zoo
de aanval op de pensioenfondsen. Van het verlies op woningbouw (600 millioen
heeft de Staat erin) wordt niet gerept. De bezuinigingsmaatregelen zijn ten eenenmale
onvoldoende en veel te zware lasten worden op de bevolking gelegd. Met name is
de verhooging van invoerrechten verwerpelijk. Ik ben benieuwd te zien wat Colijn
er van zal zeggen. Verleden jaar heette het bij hem, hierna niet meer! Aan de
werklozen-onderstanden wordt niet getornd. Vermoedelijk is deze begrooting het
maximum waarvoor de Regeering in de Kamer een meerderheid denkt te krijgen en
zou Roomsch tegen drastische maatregelen stemmen. Zullen de liberalen
regeeringstrouw blijven of tegen stemmen? Doen zij het laatste niet, dan kan de partij
zich gerust oprollen. Hoe het ook zij, de stoomwals der verarming is door geen verzet
van Rome, socialisten en verontwaardigde onderwijzers tegen te houden. Hoe
hardnekkiger de strijd tegen loonsverlaging, hoe vollediger de uiteindelijke
verplettering. Arm Nederland! De groote gemeenten, met hun vabanque politiek,
schijnen den dans weer te ontspringen, al zegt De Geer rake dingen aan hun adres!
Ik vertrek heden naar Baden-Baden, misschien naar Italië.

1
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8 October 1932.
Eergisterenavond teruggekomen. Ik vertoefde eerst 2 dagen te Baden-Baden in
gezelschap van s'Jacob, over wiens gezondheid ik van Van Swinderen eenigen tijd
geleden minder goede berichten ontvangen had. Het schenen voornamelijk geldzorgen
te zijn, die hem kwelden en slapelooze nachten bezorgden. Hij scheen nu allright en
zeide het ook te zijn - het tegendeel zegt hij niet gauw. Daar hij ook geen gebrek aan
omgang had en in een sanatorium vertoefde, waar ik hem niet geregeld kon zien,
zette ik de reis naar Venetië door, waar ik van Zondag den 25sten September tot
Zaterdag den 1sten October bleef (Hotel Regina). Ik meen dat mijn laatste bezoek
van 1907 dateerde1, toen ik er een zeerechtcongres tezamen met Loder en Asser en
hun dames bijwoonde. Voor dien tijd was ik er nog eens of tweemaal geweest. Welk
een schilderachtige stad en welk een rust, al hebben op het water de gondels het rijk
niet meer alleen. Die stoombootjes op het Canal Grande zijn echter niet hinderlijk.
De stad verliest haar cachet niet, trots de leelijke ijzeren bruggen bij het Station en
de Academia. Er wordt niet veel gebouwd, want de exploitatie van vreemdelingen
is de voornaamste nijverheid. De byzantijnsch-romaansche en byzantijnsch-gotische
stijl der oude paleizen en van het inwendige van sommige kerken noch het vele barok
der late 16e eeuw en uit de 17e en 18e eeuw, is rijk en zinnelijk, niet verheven als
de bouwwerken van Toskane, maar uiterst bekoorlijk in zijn ensemble. De kerken
zijn feestzalen, de schilderijen erin somptueus - Veronese, Titiaan en vele volgelingen.
Tintoretto die je alleen te Venetië leert kennen en wiens ongelooflijke werkkracht
en meesterschap ontzag inboezemen, is mystischer. Zeer trof mij Carpaccio, waarvan
men buiten Venetië niet veel aantreft dat sterk boeit. Hij is de verteller bij
uitnemendheid.
Venetië verlaten hebbende, deed ik Castelfranco even aan, om het jeugdwerk van
Giorgione in de Kathedraal aldaar te bewonderen (het midden der stad ligt in een
13e of 14e eeuwsch castello met hooge, gekartelde muren) en bracht den namiddag
te Vicenza door, de stad van Palladio, vol paleizen. Ik had haar ook 25 of 30 jaar
niet gezien. Een goed schilderijmuseum - ook in een paleis van Palladio. Interessant
is ook het Olympisch theater van dezen grooten meester, die onze 17e eeuwsche
architecten geïnspireerd heeft.

1
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Ik overnachtte te Brescia en bracht den Zondag in die mij onbekende stad door,
modern in het grootste gedeelte, dat in een wijden kring den renaissance kern omgeeft,
waar men echter bezig is skyscrapers in modern-italiaanschen smaak te bouwen. De
mooie Piazza della Loggia laat men gelukkig onaangeroerd. Ik leerde er de
schilderkunst van Moretto meer waardeeren dan ik tot nu toe deed. Zijn mooiste stuk
hangt in de San Francesco rechts van den ingang. Het museum (pinacotheek) heeft
veel goede stukken, o.a. twee Rafaels en een mooi portret van Boccacino. 's Avonds
over Milaan, waar ik 5 uur in de cinema en restaurants moest zoek brengen (welk
een imposant nieuw station!), naar Genève; daar 2 dagen bij de Chaponnières vertoefd,
onze volkenbondsdelegaties vermeden, de familie te Nyon opgezocht en ten slotte
een dag te Parijs, ook voor de familie. Behalve te Baden-Baden altijd mooi weer
gehad, in Italië heel warm en nu weer in den tredmolen.
De internationale toestand is er niet beter op geworden en de economische zeker
ook niet. Het conflict Duitschland-Frankrijk is onoplosbaar, maar zal misschien nog
jaren in latenten vorm voortwoekeren, zonder tot oorlog te leiden, die het einde der
beschaving zou beteekenen. De houwdegens die thans in Duitschland aan de regeering
zijn, maken geheel Europa tegen zich, doch de Hitlerianen schijnen hun kans verspeeld
te hebben door Hindenburg te lijf te gaan. Met belangstelling mag men naar den
uitslag der nieuwe verkiezingen op 6 November uitkijken. Ongeveer tezelfder tijd
vindt de presidentsverkiezing in de Vereenigde Staten plaats. Een van de weinige
lichtpunten in den toestand is de groote kans, dat Hoover, die geweldige mislukking,
verslagen wordt en de democraten met Roosevelt aan de regeering komen. Hij belooft
schappelijk te zijn op het gebied van invoerrechten en schuldinvordering.

11 October 1932.
Gisteren is Jan Willem IJzerman heengegaan, 81 jaar oud, tot het laatst toe vol
geestkracht. Ik heb in de jaren 1899-1907 bijna dagelijks met hem samengewerkt,
als secretaris, later penningmeester van het Aardrijkskundig Genootschap, welker
onvolprezen voorzitter hij was. Samen hebben wij destijds in dat dommelende lichaam
nieuw leven ingeblazen, waarbij hij, wel te verstaan, verre mijn meerdere was.
Nimmer is er een wolk tusschen ons gerezen en ik gedenk die jaren steeds met
dankbaarheid en het meeste genoegen. Hij was een kerel. Men schreef hem fouten
toe, maar zijn schitterende eigen-
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schappen blonken ver daarboven uit. In Amerika zou hij multimillionair geworden
zijn. Hier was hij de man van de daad en de wetenschap, die een groot Nederlander
van hem maakte.

12 October 1932.
Bij de Westendorps André Siegfried ontmoet, den schrijver van voortreffelijke boeken
over Amerika en Engeland. Een zeer interessant man, die 's avonds een mooie
voordracht over het karakter van den Franschman hield.

16 October 1932.
Eergisteren at Zimmerman bij mij, waarna hij in het Koloniaal Instituut een lezing
over Mexico hield, die men over het algemeen heel goed, maar ik niet heel brillant
vond; herhalingen over natuurschoon tusschen economische opmerkingen door,
positieve beweringen over de oude pre-colombiaansche beschavingen, die er naast
waren. Hij is er vier maal in verband met een arbitrage geweest.
Heden kwam Ter Meulen mij polsen over de vraag of ik de betrekking van
Commissaris-generaal van den Volkenbond in Rumenië, dat onder voogdij gesteld
moet worden, zou ambieeren. Hij had er met niemand te Genève over gesproken en
kon dus niet garandeeren, dat men zijn keus zou steunen. Ik moest het denkbeeld
dadelijk afwimpelen, daar ik de opvoeding van 5 kinderen (Jan volgt reeds zijn eigen
weg) niet in de waagschaal mag stellen. Rumenië is het meest corrupte land dat ik
ken (ik ben er vóór den oorlog eenige malen geweest). Ook zou het mij aan het hart
gaan, mijn vele belangen hier op geestelijk gebied in den steek te laten. Wel wordt
het tijd, dat ik naar een andere betrekking omzie, omdat ik bij de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, na 10 jaren sterk door de Kamer van
Koophandel in beslag genomen geweest te zijn, wel een algemeen leidende positie
inneem, maar mij niet met dagelijksch werk bezig houd, een overgangspositie, die
naar retraite leidt, welke over eenigen tijd ook voor de jongeren bij de maatschappij
gewenscht kan zijn en dus ook voor haar zelve. Mijn middelen veroorloven mij echter
niet, zonder salaris te leven en daarom moet ik degelijk te rade gaan met mijn belangen
en die van mijn kinderen voordat ik een besluit neem. Veel anders dan ‘waiting for
something to turn up’ doe ik niet en Ter Meulen, die mijn inzichten en verlangens
kent en lid van het financieele comité van den Volkenbond is, was op het idee
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gekomen mij voor deze moeilijke doch goed betaalde betrekking te noemen. Een
maand of tien geleden wees ik een andere positie af, omdat ik meende de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij in haar uiterst hachelijken toestand niet te
mogen verlaten.1 Ik had toen nog hoop, dat zij met hulp van den Staat te redden zou
zijn. Die hoop heb ik thans niet meer. Hoewel de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij, dank zij drastische bezuinigingen nog niet op gebrek aan
kasmiddelen vastgeloopen is, gaan haar inkomsten hollend achteruit. Misschien
brengen de laatste 3 maanden van het jaar een tijdelijke verlichting (goede oogsten
in Klein-Azië en Zuid-Europa), maar het ziet er niet naar uit, dat wij de volgende
aflossing van onze 5% obligatieleening in Juli 1933 kunnen doen plaats hebben. Dan
staat ons slechts het crediet van het semi-officieele lichaam ten dienste tegen
rentebetaling en verschaffen van onderpand, hetgeen m.i. slechts voor het aflossen
van bestaande schuld aanvaard kan worden, niet om het bedrijf te financieren. Daar
ook daarvoor middelen vereischt zullen worden en intusschen de vloot, zonder
mogelijkheid van vernieuwing, veroudert, moet de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij ten gronde gaan, tenzij wij besluiten de belangen van onze
obligatiehouders te veronachtzamen. In hun belang ware liquidatie, welke daarentegen
strijdt tegen het algemeen belang en dat der werknemers.

20 October 1932
Bezoek van Waller over candidatuur-Van Kempen in Den Haag, welke door intrigues
van Van Beresteyn en vrienden bedreigd werd. Voorts over mogelijke candidatuur
van Molenaar, den bekwamen, maar wat militanten secretaris van het Verbond van
Werkgevers, die echter niet de middelen bezit om zijn goed betaalde betrekking tegen
een kamerlidmaatschap te verruilen. Ik zie geen bezwaar erin, hem daarvoor uit de
kas der (Commissie voor) Economische Politiek een toelage te verstrekken, zooals
de Roomsch-Katholieke werkgevers met Kortenhorst en de Sociaal Democratische
Arbeiders Partij met haar vertegenwoordigers doen, waarbij wij hem zouden vrijlaten
in de Kamer te zeggen wat hij wil. Wij kunnen hem echter onmogelijk duurzaam
steunen. Ook is het de vraag of hij zou willen. Voorts had-

1
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den wij het over de kolencontingenteering1, waarin geen nieuws. Wel bevestigde
Waller dat het Verbond een groote boycot-actie tegen Duitschland voorbereidt en
daarvan vertrouwelijk mededeeling aan het Reichsverband der deutschen Industrie
heeft gedaan, dat verzocht heeft de actie nog even aan te houden, daar het hoopt bij
de Duitsche Regeering succes te hebben in zijn streven tegen haar contingenteering
van boter en groenten. Van Waller hoorde ik voorts, dat Anton Jurgens niet meer de
groote man in de margarinetrust is. Na twee longontstekingen en een val - en veel
inwendigen strijd (men verweet hem o.a. ongeoorloofde bevoordeeling van een
broeder) - is hij moeten aftreden. De leiding schijnt nu bij de Engelschen te zijn.
Tengevolge van speculaties moet Jurgens zijn fortuin vrijwel kwijt zijn. Ik heb hem
slechts eens ontmoet, eenige jaren geleden in West-Afrika - aangelegenheden waarin
de reeders nog steeds tegen zijn concern vechten.
De werkgevers en -nemers in de scheepvaart streven naar een regeling, waarbij
een verlaging van 20% der loonen zal verkregen worden, 5% te dragen door de
werknemers en 15% door den Staat. Ik acht deze subsidieering van een geheelen
bedrijfstak uiterst bedenkelijk en hoop dat Verschuur haar zal afwijzen. Onder de
reeders sta ik echter zoowat alleen met mijn inzicht, waarin ik nog gesterkt word
door de strooming in Engelsche scheepvaartkringen tegen buitenlandsche
gesubsidieerde scheepvaart met represailles op te komen. Dit zou voor de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, die enorme passagebelangen in Engeland
heeft en wier Pacific lijn tegenwoordig van lading van Peru naar Liverpool bestaat,
doodelijk kunnen zijn.
Gisteren aan de lunch H. Halbertsma en zijn vrouw2 uit Batavia (achterneven).

22 October 1932.
Gisteren lezing van Emil Ludwig, den schrijver en vogue, in het Concertgebouw.
Viel niet mee, en toen hij vragen moest beantwoorden, maakte hij er zich zeer
oppervlakkig van af. Daarna een souper in het Amstel Hotel, waarvan het hoogtepunt
een schitterende rede van Prof. Laqueur was, een ouden vriend van den grooten man.
Ik heb juist Ludwig's gesprekken met Mussolini gelezen, die eigenlijk

1
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interessanter, d.w.z. goede journalistiek, zijn dan zijn goed geschreven biographieën.
Eergisteren werd ik door de Nederlandsche Kamer van Koophandel te Brussel
opgebeld met de vraag of ik op 28 November te Brussel ter gelegenheid van het
30-jarig bestaan der Kamer wil spreken na Jaspar, dus een manifestatie ten gunste
van Belgisch-Nederlandsche toenadering. Ik verwees haar naar Colijn, die daarvoor
eerder in aanmerking komt. Hij bleek reeds geweigerd te hebben, omdat hij naar
Rome moet. Ik behield de vraag eenige dagen in beraad en sprak gisteren Beelaerts
en Colijn (den laatsten per telefoon). Zij moedigden mij beiden aan het verzoek in
te willigen. Vandaag blijkt echter Jaspar minister in het kabinet-De Broqueville
geworden te zijn, zoodat hij wel niet zal optreden. Daar het voornaamste thema in
Brussel wel het verdrag van Ouchy1 zal zijn, vroeg ik Beelaerts naar den stand van
zaken. Hij is niet zonder hoop, dat Engeland nog zal bijdraaien, daar ons
handelsverdrag met Engeland onze positie vrij sterk maakt en hij voorts den indruk
heeft, dat de weigering van Engeland, het verdrag van Ouchy goed te keuren van
den Board of Trade afkomstig en door de Foreign Office nauwelijks gezien is. Hij
had de kwestie met Simon te Genève willen bespreken, doch deze vloog voortdurend
tusschen die stad en Londen heen en weer en was niet te pakken geweest.
Colijn bleek, behalve door zijn reis naar Rome, door overwegingen van politieken
aard verhinderd te zijn naar Brussel te gaan. Hij achtte een ministercrisis reeds in de
volgende week mogelijk indien de verhooging van invoerrechten2 afgestemd wordt.
Dezen maatregel heeft hij reeds als een dolksteek aan het verdrag van Ouchy
gekenschetst, terwijl hij er nu aan toevoegde, dat de wereldconferentie van begin
19333 op niets zou uitloopen, indien deze eenige kans

1

2

3

De overeenkomst van Ouchy tussen Nederland, België en Luxemburg (1932), welke een
geleidelijke verlaging der invoerbarrières beoogde. Engeland en andere landen maakten
echter bezwaar tegen een verlaging, die niet voor andere landen zou gelden, zodat het verdrag
een dode letter bleef.
Was reeds per 1 jan. 1932 de heffingsvoet der invoerrechten van 8 tot 10% opgevoerd, in
sept. 1932 was een wetsontwerp ingediend dat een tijdelijke verhoging tot 13% beoogde.
Colijn stelde met nadruk in de Kamer de beginselen van Ouchy tegenover het tariefontwerp.
De Tweede Kamer schorste daarop de behandeling; de regering kwam met een geheel
gewijzigd ontwerp.
De economische en monetaire wereldconferentie te Londen, die op 12 juni 1933 zou
aanvangen.
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om de zaken in de goede richting te sturen, door een der vaders van het denkbeeld
zwaar gehandicapt wordt.

25 October 1932.
Bezoek van Vink, secretaris der Nederlandsche Kamer van Koophandel te Brussel.
Jaspar heeft moeten bedanken als Belgisch spreker op te treden. Vink had mij
telefonisch Carton de Wiart genoemd, die zich in de speciale antipathie van Beelaerts
verheugt en mij dus minder raadzaam voorkwam. Na overleg met Franck (Nationale
Bank) kwam hij thans met Devèze, Waal, hoofd van de liberale partij, die de vorige
regeering tot aftreden gedwongen heeft. Ik ken hem alleen van naam, geen bezwaar.
Vink zou heden nog door Beelaerts ontvangen worden en diens meening vernemen.
Een onaangename geschiedenis in het algemeen en bijzonderlijk in dit verband is
het wetsvoorstel tot verhooging der invoerrechten, dat de erkenning van het verdrag
van Ouchy door de a.s. wereldconferentie aanzienlijk vermindert (indien het niet
vóór dien tijd door Engeland naar de doos verwezen wordt). Ik plaats nog hedenavond
een waarschuwend woord in het Handelsblad1 ertegen, maar ik vrees zonder effect,
daar de Christelijk-Historischen er wel tegen zijn, maar ervóór zullen stemmen om
De Geer te redden. Anti-revolutionair stemt - behalve Colijn en misschien Schouten
- ook vóór.

4 November 1932.
Niet 2 maar alle anti-revolutionairen behalve één zouden met Colijn meegegaan zijn
en zoo lag de beslissing niet bij de Christelijk-Historischen doch bij hem. De Geer
leed dan ook de nederlaag, ofschoon het niet tot een stemming kwam. De behandeling
van het ontwerp is tot die der begrooting uitgesteld. Men verwacht, naar ik hoor,
kamerontbinding. Is dit zoo, dan zal weldra blijken, of Colijn op een meerderheid
voor zijn geheele begrootingspolitiek kan rekenen. Het zou mij verwonderen daar
de stemming in het land over het algemeen nog zeer roekeloos is en hij in het
Roomsche kamp veel vijanden heeft.
Gisteren heb ik met Maier van Colnaghi den koop der twee Rembrandts: de
Verloochening en den Monnikskop voor ƒ 800.000 afgesloten, onder voorbehoud
van goedkeuring door de Staten-Generaal

1

Vgl. Heldring, Psychologische vergissing.
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en fourneering van het geld aan de Vereeniging Rembrandt door het Koloniale
Pensioenfonds. Het is een prachtige aanwinst, de mooiste die het Rijksmuseum in
de 50 jaar gedurende welke de Vereeniging bestaat, gedaan heeft.1 Het landschap,
waaromtrent Rotterdam geen besluit kon nemen, moeten wij laten schieten.
Vink telefoneerde mij dezer dagen dat Devèze aanneemt te spreken. Het wordt 3
of 10 December. Dit hangt van den Hertog van Brabant2 af, die uitgenoodigd wordt
tegenwoordig te zijn.
Heden interview van den hr. Joseph de Geynst, ex-redacteur van l'Etoile, Brussel,
die mij een verstandige Belg leek.
Van Zaterdag tot Dinsdag heeft De Boislisle bij mij gelogeerd.

12 November 1932.
De verkiezingen in Duitschland en de Vereenigde Staten hebben een betrekkelijk
gunstig verloop gehad. Het kabinet-Von Papen is eenigermate versterkt door den
aanwas der Duitsch-nationalen en de verzwakking van Hitler; Roosevelt komt te
Washington in de plaats van den stroeven Hoover, hetgeen een soepeler houding der
Vereenigde Staten tegenover Europa zoowel in de schulden- als in de tariefkwestie
kan beteekenen. Von Papen-Schleicher in Duitschland beteekent vermoedelijk een
ordelijke ontwikkeling van zaken en zuiniger financieel beheer dan onder het
Roomsch-Roode régime mogelijk was, dat op een nieuwe débacle zou uitloopen. De
Duitschers hebben nu eenmaal een vaste hand noodig en gevoelen zich daaronder
gelukkig. Hadden de Franschen na den oorlog een tegemoetkomende houding
tegenover de revolutionaire regeering aangenomen en het nieuwe régime een kans
van slagen gegeven, dan zou de mentaliteit der Duitschers zich allicht in meer
democratischen zin ontwikkeld hebben. Hun concessies zijn echter te laat gekomen
en hun afgedwongen. Het tegenwoordige kabinet is van de overwinning van den
ouden Duitschen geest de uiting. Dat het zich - zij het ook op grove wijze - op het
standpunt stelt van gelijkheid in ontwapening of bewapening, heeft de sympathie
van iederen Duitscher en zal misschien tengevolge hebben, dat Frankrijk op dat
gebied eieren voor zijn geld kiest, hoe zeer het - gedeeltelijk tengevolge van zijn
eigen politieke speldeprikken - reden heeft, op eigen bodemverbe-

1
2
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tering bedacht te zijn. Wij zullen de beteekenis van het nieuwe plan van Herriot1
moeten afwachten. Voor Nederland is de economische oriëntatie van Von Papen sterk agrarisch en autarchisch - nadeelig, maar het kan meevallen, nu de verkiezingen
achter den rug zijn en Von Papen niet langer den wind uit de zeilen van Hitler behoeft
te nemen. Het gerucht loopt reeds dat men ons op het gebied van de
botercontingenteering meer ter wille zal zijn.2
In dit opzicht wordt het tijd voor ontspanning der gemoederen, want wij staan
dichtbij een heftigen strijd, oorspronkelijk geboren uit de zeer onbehoorlijke houding
van Duitschland jegens ons, maar zeer aangewakkerd door Posthuma en de zijnen,
sedert ettelijke maanden gesteund door het Verbond van Werkgevers, dat onder den
invloed van den bekwamen, maar militanten secretaris Molenaar staat. De reeders,
en onder hen voornamelijk zij die voor rekening van Duitschers goederen vervoeren,
betalen het gelag, daar de Duitsche lijnen van de boycot en contingenteeringsplannen
van Nederlandsche zijde gebruik gemaakt hebben, een Hetze tegen de Nederlandsche
lijnen in de Duitsche pers op touw te zetten.
Ik heb Gelderman, den Voorzitter van het Verbond, op die uitwerking gewezen,
terwijl Van Beuningen hem bij diezelfde gelegenheid (een bespreking op 10 dezer
in Den Haag) over zijn meegaande houding inzake kolencontingenteering aanviel.
Hij verdedigt zich door te wijzen op den drang van het meerendeel der leden en op
het resultaat dat hij (het Verbond) ten slotte behaald heeft. Door zijn dreigende
houding en overleg met het Reichsverband der deutschen Industrie, dat niets van de
autarchische politiek van Von Papen-Von Braun moet hebben en invloed op dat
kabinet uitoefent, draait Duitschland bij en komt er ook van kolencontingenteering
ten onzent niets.
Dacht men eergisteren nog, dat een kamerontbinding aanstaande was, thans schijnt
men Ruys' kabinet tot aan den normalen verkiezingsstrijd in het leven te willen
houden. Colijn is plotseling vriendelijk geworden en het gemitigeerde ontwerp
verhooging van invoerrechten (de 30% wordt alléén op artikelen geheven die wij
niet voortbrengen) wordt blijkbaar goedgekeurd.3
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Herriot was toen premier.
Dat bleek niet onmiddellijk het geval te zijn. Vgl. Hirschfeld, Econ. politiek, p. 75 vlg.
Vgl. hier p. 1004. De aanneming van het wetsontwerp geschiedde, nadat de verhoging van
het bieraccijns tot de helft (15%) was teruggebracht. De wet van 24 dec. 1932 in Staatsblad,
634.
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Ik bezocht eergisteren Van Doorninck, die verheugd was te vernemen, dat ik het plan
Goudriaan-Brautigam (loonsubsidie voor de reederijen) ten eenenmale veroordeel.
Hij zeide mij, dat De Geer ook heel goed begrijpt, dat toegeven aan dien aandrang
volkomen verkeerd van een financieel en van een economisch standpunt zou zijn,
maar Verschuur heeft het nog niet losgelaten. Die heeren schijnen tegenwoordig niet
met elkaar te spreken, de zaak wordt telkens naar hem (Van Doorninck) en Hirschfeld
verwezen. De reeders-commissarissen begrijpen ook wel, volgens van Doorninck,
dat de Staat niet kan beginnen de loonen in een bedrijfstak gedeeltelijk voor zijn
rekening te nemen. Tot die heeren behoort ook Donker, die in de reedersvereeniging
een sterk voorstander van het ongelukkige voorstel is. Het is een vreemde afdwaling
van het gezond verstand of een staaltje van sterk opportunisme. Van Doorninck is
overigens vol vertrouwen, dat de nieuwe bank1 zegenrijk voor de scheepvaart zal
werken, hetgeen ik niet kan inzien.
Hij herhaalde mij (hetzelfde verklaarde hij mij reeds in den afgeloopen zomer)
dat hij zijn betrekking zal neerleggen, indien het volgende ministerie op het gebied
der staatsfinanciën even slap als het vorige is.
Van Walree, die hoopt in den nog steeds niet benoemden Economischen Raad te
komen en er aan Buitenlandsche Zaken telkens naar vraagt, zeide mij, dat dat
departement aan Verschuur de leden van den Raad van Bijstand (thans demissionair)
plus hem, Van Walree, heeft voorgesteld, met de bedoeling dat ik Voorzitter zou
zijn.2 Verschuur noemde het een liberaal clubje en schijnt aan vertegenwoordiging
uit verschillende provincies en bedrijven te denken - als hij überhaupt au sérieux
denkt. Ik vermoed dat hij het zoolang mogelijk buiten dien Raad zal stellen, daar
goede economische raadgevingen niet in zijn politieke kraam te pas komen. Ik houd
mij geheel op den achtergrond om volkomen vrij te staan, voor het geval hij mij polst
- of mij niet polst.3 Ik voorzie ook, dat de Economische Raad, gegeven de mentaliteit
in regeeringskringen, weinig vruchtbaar werk zal kunnen leveren en evenmin een
sinecure zal zijn.
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De Mij. ter behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen N.V. (Benas).
Vgl. samenstelling Econ. Raad, hier noot 2, p. 1036.
Vgl. hier p. 1035, 1036.
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14 November 1932.
Heden bezoek van Joseph Asscher, druk als altijd, die een déjeuner te Parijs in elkaar
wil zetten, waar Herriot moet spreken en aan Nederland concessies op tariefgebied
moet doen. Asscher beweert geconstateerd te hebben, dat hier te lande tengevolge
van de Fransche politiek jegens Duitschland een anti-fransche stemming ontstaan is
(wat bepaald onjuist is, daar de verbittering zich tegen Duitschland keert, dat ons
veel meer schade dan Frankrijk berokkent). In elk geval is men zich in Frankrijk
bewust, dat het in de geheele wereld geïsoleerd is komen te staan. Daar het tevens
in zijn overdreven contingenteeringspolitiek vastgeloopen is, wil het deze opgeven,
hetgeen vermoedelijk beteekent, dat het de contingenten door prohibitieve rechten
zal vervangen. Het ziet er niet naar uit, dat Herriot veel voor ons zal kunnen doen,
want al heeft hij onder zijn ministers enkelen die vrij liberaal-economisch aangelegd
zijn, de macht der belanghebbenden bij bescherming heeft reeds den doorslag gegeven.
Ik gevoel niet heel veel voor Asschers plan op dit oogenblik, waarvoor hij Beelaerts
wil winnen, maar ik zal hem niet tegenwerken. De kans is groot, dat Herriot weldra
zal struikelen over de opheffing van het bankgeheim.

17 November 1932.
Bespreking met Trip en Crone aan de Nederlandsche Bank over de
Nederlandsch-Belgische toenadering. Ik heb nu bericht dat mijn spreekbeurt te Brussel
op 10 December doorgaat en de Hertog van Brabant aanwezig zal zijn. Dit beteekent
dat het Hof te Brussel er zich van vergewist heeft, dat men hier een gelijke
manifestatie op touw zal zetten, eenige maanden later, met een lid van de Koninklijke
familie erbij. Crone vond het te vroeg, daarvoor reeds voorbereidingen te treffen,
maar ik zeide hem, dat ik te Brussel zijnde, moet kunnen zeggen, dat wij er ons op
voorbereiden. Hoewel Trip, pas uit Genève terug, zeer pessimistisch nopens de
houding van Engeland is, waren wij het er alle drie over eens, dat België en Nederland
het verdrag van Ouchy spoedig moeten ratificeeren en tegenover de buitenwereld
duidelijk moeten laten blijken, dat zij er de grootste waarde aan hechten. Dit is ook
de meening van Buitenlandsche Zaken. Niet dat ik de Belgen geheel vertrouw. Zij
willen zonder twijfel het pseudo-Moerdijk kanaal er door halen en hun vriendelijke
houding zal daardoor ten deele verklaard moeten worden, als ook door
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de onverschilligheid waarmede hun economische belangen door Frankrijk behandeld
worden. Trip zeide, dat de Amerikaansche gedelegeerde in de commissie van
voorbereiding van de wereldconferentie naar Amerika teruggekeerd was, doordrongen
van de noodzakelijkheid, coulant inzake de schuldkwestie te zijn, mits Europa zijn
tarieven verlaagt, waartegenover Amerika ook zijn tarieven moet verlagen. Het is
echter zeer de vraag of dat inzicht door het Congres gedeeld wordt. Hij gelooft dat
er weinig van de wereldconferentie terecht komt. Ook de Engelschen zijn weinig
handelbaar. De conservatieven verwenschen haar in stilte en MacDonald begrijpt
bitter weinig van economische problemen.
Trip moet niets van Asschers plan hebben.

19 November 1932.
Gisterenavond eerste bijeenkomst van de Commissie van Contact tusschen de
Handelsfaculteit en het bedrijfsleven, welke ik tezamen met Trip en Crone en in
overleg met Prof. Limperg in elkaar zette: ongeveer 40 zakenlieden en
hoofdambtenaren van de regeeringsdepartementen. In Maart1 bezocht mij Limperg
dienaangaande, zeggende dat de professoren zeer het gebrek aan aanraking met de
zakenwereld gevoelden en deze leemte zoo mogelijk wenschten aangevuld te zien.
Voor mij bestond geen twijfel aangaande het bestaan van deze leemte en ik zegde
mijn medewerking toe. Met weinig uitzonderingen namen alle uitgenoodigden aan.
Aan dezen stap van de professoren ligt ten grondslag de - wat zij aanzien voor miskenning van het hooger onderwijs en van de afgestudeerden door den handel. In
hoeverre die miskenning bestaat en werkelijk miskenning is, zal nu moeten blijken.
Indertijd - in het laatst van den oorlog, geloof ik - werd ik met eenige anderen door
het Curatorium der Universiteit geraadpleegd over het nut van de oprichting van een
handelsfaculteit.2 In de vergadering werd zij bepleit op grond van de wenschelijkheid
van een betere en diepere opleiding van den koopman. Ik gaf toen als mijn meening
te kennen, dat ik den toestand waarin de economische wetenschap aan de
Amsterdamsche Universiteit slechts als bijvak van de rechtsfaculteit onderwezen
werd, onjuist vond, maar dat men zich niet wijs moet maken, langs academischen
weg betere en knappere
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kooplieden te kunnen vormen. Een koopman kan men bezwaarlijk genoeg vinden,
maar hij wordt geboren met een koopmansaanleg en flair, die het onderwijs hem niet
bijbrengen zal. De academische opleiding die zijn schooltijd met tenminste 4 jaar
verlengt, onthoudt hem gedurende dien tijd aan de praktijk, juist in de levensjaren
waarin de jongeling soepel en geschikt is om de atmosfeer van het zakenleven in
hart en nieren op te slurpen. In die jaren valt ook meestal de mogelijkheid, dat hij
naar het buitenland kan gaan om zich verder te ontwikkelen en zijn talen beter te
leeren. De afgestudeerde van 22 à 23 jaar is als beginneling in de praktijk niet nuttiger
dan de jongste bediende van 18 jaar en moet voor lief nemen van onder af aan te
beginnen, wat velen niet willen. Inschuiven in hoogeren rang zou moeilijk en soms
onbillijk zijn, daargelaten dat men dan met een zekere mate van zelfoverschatting te
doen krijgt. Ik achtte en acht nog de kans niet groot, dat de afgestudeerden der
handelsfaculteit bedrijfsleiders worden - eerder accountants en specialisten.
In deze eerste vergadering, die door een heel gezelligen maaltijd gevolgd werd,
zette Limperg het karakter en de doelstelling van het onderwijs uiteen, waarbij hij
erkende dat de faculteit er niet is om bedrijfsleiders te maken, maar om economisch
onderwijs te geven. De naam is dus glad verkeerd. Overigens bepleitte hij het nut
der theorie, maar overtuigde, naar ik geloof, niet velen die de zaak ongeveer zien
zooals ik. Dunlop1, die slecht en langdradig spreekt, opponeerde. Trip liet blijken
dat de jongelui van de handelshoogeschool veelal problemen stellen of scheppen en
dus in zaken lastig zijn. Van Vlissingen vond, dat ze te achterlijk in de vreemde talen
zijn. Kessler verdedigde ze in een heel aardige speech en Charles Boissevain zei ook
wat te hunnen gunste, dat niet heel veel om het lijf had.
Alle 6 maanden zullen wij bijeenkomen op dezelfde ongedwongen wijze.
Hirschfeld was ook aanwezig. Ik sprak hem over de Belgische toenadering en
vroeg hem of hij handelscijfers had over het goederenverkeer sedert 1929. Hij bleek
de Belgen te wantrouwen en geloofde niet aan het in werking treden van het tractaat
van Ouchy, daar de Engelschen den voet dwars zullen houden. Hij was het overigens
eens, dat wij er zoo lang mogelijk voor moeten vechten en beloofde steun.
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Ik sprak hem tevens over een idee, mij uit Buenos-Aires toegewaaid, den
Vice-President der Argentijnsche republiek Roca, die eerlang te Londen verwacht
wordt, om van de Engelschen zoo gunstig mogelijke voorwaarden voor den
Argentijnschen invoer van maïs, lijnzaad en vleesch te bedingen, ook hierheen uit
te noodigen. Wij leggen in tegenstelling met de Engelschen geenerlei moeilijkheden
aan den invoer uit Argentinië in den weg en koopen veel meer van de Argentijnen
dan zij van ons. Wij moeten dus zorgen dat onze uitvoer naar Argentinië niet bij dien
uit Engeland ten achter gesteld wordt. Hij dacht dat Verschuur er wel iets voor zou
gevoelen. Ik schrijf er Beelaerts ook over.
De oude heer Hintzen1 is op 81-jarigen leeftijd overleden aan een prostaat-operatie.
Hij was tot het laatste toe helder. Een uitmuntend econoom, een hoogstaand man,
die alles voor het algemeen belang over had, wars van alle Streberei en met een
voortreffelijk inzicht in zaken, iemand waarvoor men het hoofd buigt.
Ook Carry van Bruggen stierf plotseling. Ik kende haar niet, maar wist veel van
haar door haar man, mijn vriend Pit, die haar op lateren leeftijd huwde, verbonden
door gelijken filosofischen aanleg. Zij was de laatste jaren neurastenisch en abnormaal,
hetgeen Pit's leven zeer versomberde. Ik ging heden ter begrafenis waar niemand uit
de letterkundige wereld sprak, hoewel de gelegenheid geboden werd. Pit stond daar
hoog en toch zielig, omgeven door de onaanzienlijke Joodsche bloedverwanten van
de overledene. Het was een droevige geschiedenis.

22 November 1932.
Bruins sprak ik gisteren aan de Nederlandsche Bank. Volgens zijn zeggen, maakt
men zich te Parijs in bankkringen ernstig ongerust over inflatie in verband met het
vervallen van 21 milliard francs aan schatkistbiljetten. Inderdaad is de positie der
Fransche financiën slecht, dankzij de zorgelooze politiek door Tardieu ingeluid en
onder Herriot niet veel verbeterd. Maar inflatie met een ongekende hoeveelheid
goud?
Vandaag bezocht ik Beelaerts. Het blijkt dat hier niets geen plannen voor een
contra-manifestatie ter zake van Ouchy bestaan en men ook geen overleg t.a.v. de
aanwezigheid van den Hertog van Brabant
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heeft gepleegd - het tegendeel van hetgeen de heer Vink verwachtte. Beelaerts vindt
dezen een busy body.
Over een uitnoodiging aan den Vice-President Roca zal Beelaerts het telegrafisch
oordeel van Teppema, gezant te Buenos Aires, inwinnen. Waarschijnlijk bedankt hij
en dan is de beleefdheid gedaan.
Beelaerts is niet ongerust over de plannen van Japan t.o.v. Indië, waarover bij de
Java-China-Japan Lijn nog al eens alarmeerende berichten binnenloopen. Hij geeft
toe, dat zij in een amokstemming verkeeren, maar gelooft, dat zij zich in Mantsjoerije
zullen vastwerken, waardoor zij voorloopig geen gelegenheid zullen hebben zich
naar het Zuiden uit te breiden. Hun financiën bevinden zich in een deplorabelen
toestand. Zij loopen hard naar een Krach, dit is mijn meening.
De chargé d'affaires wordt niet alleen te Bogotá, maar ook te Mexico gehandhaafd,
geheel overeenkomstig mijn advies aan Snouck. Het consulaat te Kaapstad wordt
niet opgeheven, zooals beweerd wordt, maar. waargenomen door den jongen Van
Lennep1 - zoon van Frank, die zich nog goed ontwikkeld moet hebben. Luden2, de
consul, is teruggeroepen. Kettwich Verschuur, gezant te Konstantinopel, wordt naar
huis gestuurd, omdat hij op zeer onoordeelkundige, oppervlakkige en beleedigende
wijze den consul te Smyrna, Stein Parvé, behandeld heeft. Het geval was ons reeds
lang bekend en aan het Ministerie door een speciaal uitgezonden consul (Van
Woerden) bevestigd.

26 November 1932.
Verschuur heeft inzake het voorgestelde loonsubsidie voor de scheepvaart kamp
moeten geven. Naar het schijnt, waren zijn eigen adviseurs (Hirschfeld o.a.) er tegen.3
Heden installatie van het bestuur der stichting ‘Gooireservaat’ te Haarlem door
Röell, ambtshalve voorzitter.
Aan het daaropvolgend déjeuner op het gouvernementshuis zat ik tusschen De
Vlugt en Henri Polak. Wij hadden het o.m. over den zesdaagschen wielerwedstrijd
in het Rai-gebouw en waren het erover eens, dat hij een symptoom is van een zich
ontbindende cultuur, die aan de laatste dagen van het Romeinsche keizerrijk herinnert.
Polak ziet in de economische problemen niet het minste licht. Ik
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zeide hem, dat ik al 2½ jaar lang den onafwendbaren ondergang tegemoet zie. En
aanstonds moet ik te Brussel het Ouchyverdrag gaan verdedigen! Men moet nimmer
kunnen zeggen, dat wij lauw in pogingen tot verbetering of afwending van het ergste
gevaar geweest zijn, maar hoe futiel zijn die pogingen tegenover het noodlot dat de
wereld over zich heen haalt.
Daarna bezocht ik den jongen Den Tex1, burgemeester van Bloemendaal, om hem
voor het behoud van het duin tusschen den Bloemendaalschen Zeeweg en IJmuiden
te interesseeren. Ik heb Van Doorninck daarvoor belangstellend gevonden, hetgeen
veel beteekent, al wordt het een heele kluif voor den Minister van Financiën in deze
tijden. Maar nu of nooit, want dit eenig terrein van oernatuur in Noord-Holland is
sterk bedreigd door de zich uitbreidende bevolking en de eigenaren zijn allicht thans
meer geneigd schappelijk bij den verkoop te zijn dan eenige jaren geleden. Het deel
dat onder Bloemendaal ligt, behoort bijna geheel aan de Erven Van der Vliet en dit
verkeert wegens de nabijheid van den zeeweg in bijzonder gevaar, evenals de
Noordelijkste strook, het Heerenduin van Boreel, dat aan de bebouwde kom van
IJmuiden grenst - ook met het oog op den hoogen leeftijd van den eigenaar. Den Tex
toonde levendige belangstelling en wil ook Elswout voor zijn gemeente behouden.
Hij zal beginnen met den rentmeester der Van der Vliets te polsen en mij laten weten.
Laat ons doen, alsof onze maatschappij voortbestaat.

8 December 1932.
De vorige week bracht ik eenige dagen te Londen door om Jan2 op te zoeken, wiens
chef, de heer Layman, zeer tevreden over hem bleek te zijn. Hij wordt door de Hirsts
zeer hartelijk en vriendelijk aan allerlei soort kennissen geholpen en gaat als mensch
zichtbaar vooruit. Een goede Engelsche omgeving is daar zeer geschikt voor.
Ik vond Hirst, Molteno en anderen zeer somber gestemd naar aanleiding van de
moeilijkheden met de Vereenigde Staten inzake de schuldafbetaling. Geen wonder,
want wat moet er van de wereld worden, indien deze last niet van haar afgewenteld
wordt? Ik woonde als gast een freetraders' lunch bij, waar Snowden en Herbert Sa-
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muel het woord voerden, de eerste zeer caustiek jegens zijn vroegere collega's in het
kabinet - zeer ten rechte - de laatste veel minder to the point, maar geheel
overnemende het denkbeeld dat ik in April in mijn speech in het Metropole Hotel te
Londen met betrekking tot de schepping van een lowtariff-zone om de Noordzee
lanceerde, thans een vrome wensch.1 Tot mijn verrassing ontmoette ik er ook Lord
Revelstoke (Cecil Baring), dien ik sedert jaren op zijn kantoor spreek, maar in wien
ik geen freetrader vermoed had.

12 December 1932.
Eergisteren had de viering van het 30-jarig bestaan der Nederlandsche Kamer van
Koophandel te Brussel plaats. Zij verliep naar wensch: een zoo groot mogelijk succes
- goed in elkaar gezet. De heer Devèze, chef der liberale partij, sprak voor de Belgen,
ik voor Nederland in de groote zaal van het Paleis der Academiën. Franck had de
vriendelijke attentie gehad, ons tevoren aan de Bank voor het déjeuner te vragen,
waar ik met onzen gezant, den heer Van Nispen, kennis maakte, verder met August
Vermeylen, rector van de Gentsche Universiteit. Devèze is een rasechte Belgische
politicus en maakt geen bijzonder betrouwbaren indruk. Verpolitiekt is België nog
veel meer dan Nederland, waarbij de verdeeling van het land in twee rassen een
groote rol speelt. Bij de plechtigheid in het Paleis der Academiën en 's avonds aan
het banket waren talrijke Belgische ministers en oud-ministers aanwezig, waaronder
ettelijke die wij niet lang geleden niet als vrienden van Nederland konden tellen. Het
streven naar toenadering is van hun zijde bepaald oprecht, maar niet gebaseerd op
sympathieën, doch op zakelijke overwegingen. Frankrijk behandelt België in de
laatste jaren op tariefgebied zeer onverschillig en duwt het naar ons toe. Verandert
dit gegeven, dan laat de Fransch-sprekende Belg ons weer met pleizier in den steek.
Een andere overweging is de heimelijke hoop, de door hen zoo vurig gewenschte
Antwerpen-Rijn verbinding eerder naar binnen te halen door ons vriendelijk te
stemmen. Wij moeten het geval met ons verstand beschouwen. Een goede verhouding
tot België, samenwerking op alle mogelijke gebied zijn van zeer groot belang: een
offer waaronder wij blijvend gebukt zouden gaan, zeker niet. Het verdrag van
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Ouchy bevat die fout niet, integendeel het brengt ons vrijer ruilverkeer en is de kern
voor een liberaal régime in een veel grooter gebied, indien andere landen het niet
onmogelijk maken, waarop helaas veel kans is. Laat ons dan met warmte dit verdrag
steunen en hopen dat daaruit de verstandhouding, die de laatste jaren zooveel beter
geworden is, een blijvend goede zal worden. Misschien leggen zij zich ten slotte bij
de onbereikbaarheid van hun Antwerpen-Rijnwenschen neer. Het gevaar is echter
groot, dat Colijn het ten slotte klaar speelt het hun te bezorgen. Posthuma heeft in
een grof-humoristischen toast aan het banket mijn verstandelijk standpunt aangevallen
en op vrij goedkoope wijze het gevoel in internationale kwesties verdedigd. Deze
critiek voor het Belgische forum leek mij van twijfelachtigen smaak, verraste mij
niet van dezen steeds blaffenden waakhond, die soms als een dolle aan zijn ketting
heen en weer springt.
Het ware te wenschen dat de berichtgeving door de correspondenten van onze
groote bladen beter ware. De meesten stellen zich op het Vlaamsche standpunt en
sympathiseeren soms duidelijk met de Vlaamsche extremisten, zeer ten nadeele van
onze verhouding tot België, daar het de Regeering prikkelt en niet ten voordeele van
de Vlaamsche zaak, die er aldus steeds op aangezien wordt, haar steun uit het
buitenland te verkrijgen. Van Boetzelaer, de secretaris van het Gezantschap, naast
wien ik aan tafel zat, en later Romburgh, de consul-generaal, vertelden mij, dat
Wessel, de nieuwe, uit Berlijn overgeplaatste correspondent van het Handelsblad,
zich dezer dagen bij den laatsten voorgesteld en zeer extremistische meeningen
geventileerd had. Hij zou gezegd hebben, België geen levensvatbaren staat te achten.
Het is voorbestemd uiteen te vallen, waarop de Vlamingen zich bij Nederland zouden
voegen. Over Dr. Borms, die zelfs bij de Vlamingen matige sympathie geniet, liet
hij zich vol bewondering uit. De heer Romburgh was ten zeerste verbaasd over
dergelijke uitlatingen van den vertegenwoordiger van een voornaam blad als het
Handelsblad en rapporteerde ze aan den Gezant, die ze niet minder betreurde, daar
het optreden van een man, met dergelijke vooropgezette ideeën uitgerust, de taak
van het gezantschap slechts kan verzwaren. Ik heb hetgeen mij ter oore kwam, heden
aan Von Balluseck, den hoofdredacteur, overgebracht en sprak er later Alex1 over,
dien ik toevallig in den trein naar Den Haag ontmoette.

1

Heldrings broer, ir. A. Heldring, de directeur van het Alg. Handelsblad.
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Beiden waren ten zeerste ontstemd en verwonderd, daar Wessel voor zijn vertrek de
boodschap meegekregen had zijn eigen politieke meeningen over België, voor zoover
hij ze bezat, op te bergen. Von Balluseck bleek te weten, dat hij zeer sterke Vlaamsche
sympathieën had. Het is reeds een fout, een man voor de berichtgeving naar België
te zenden die met zijn gevoelens sterk in het een of andere Belgische kamp staat.
Heden werd de wereld verblijd met het goede bericht uit Genève, dat Duitschland
weer aan de besprekingen over ontwapening zal deelnemen, nu die op den grondslag
van pariteit zullen plaatsvinden. Daarmede is een groote verlichting verschaft, maar
de moeilijkheden om den juisten modus te vinden, blijven zeer groot; tevens kwam
- en dit was niet onverwacht, maar niettemin jammerlijk - het bericht dat Amerika
de onvoorwaardelijke terugbetaling van den Decembertermijn der geallieerde schulden
eischt en het beding door Engeland en Frankrijk gesteld, een andere regeling voor
de toekomst met hen te bespreken, afwijst. Men ziet niet in, dat deze landen, na het
stellen van dit beding, volgende op hun eerste nota's, waarin zij de noodzakelijkheid
van een uitstel van betaling bepleitten, onvoorwaardelijk zullen betalen. Zij worden
dus waarschijnlijk wanbetalers, een voorbeeld dat allicht door minder ernstige landen
gevolgd zal worden en de bedenkelijkste gevolgen voor het credietwezen kan hebben.
Anderzijds zou de geforceerde betaling van £ 20 millioen goud door Engeland een
verdere verzwakking van het Pond veroorzaken met verdere prijsdaling en ruïne in
den nasleep. De onhandelbaarheid van Amerika, die bij het congres en den
onwetenden kiezer zit, kan alleen door straf aan den lijve genezen worden, maar
wanneer zal deze als zoodanig erkend worden? De ellendige toestand in dat land,
die ook reeds een gevolg van zijn dwaze economische politiek is, wordt daaraan door
de Amerikanen, met uitzondering van de economisten en wellicht de bankiers, niet
toegeschreven.
Bij het scheiden van de markt heeft de Tweede Kamer goedgekeurd, dat de
tarwewet, die de boer ƒ 12, - voor zijn product geeft, terwijl de wereldprijs ƒ 4,50
is, die de bebouwde oppervlakte verdubbeld heeft en de meelfabrikant dwingt 40%
binnenlandsche tarwe in zijn meel te gebruiken, die hij voor ƒ 16, - moet koopen,
tot 1937 verlengd wordt.1 Daarmede wordt de afbraak van de tegenwoordige
kunstmatigheid naar normale toestanden ernstig gepreju-

1

De wet tot wijziging van de Tarwewet, 9 februari 1933, Staatsblad 35.
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diceerd. Opnieuw heeft de liberale kamerfractie met de meerderheid meegestemd.
Naar mijn meening is de tijd gekomen, den band met de partij af te snijden. Ik heb
daarover een korte nota opgesteld, die ik aan Waller ingezonden heb.1 Bovendien is
de kans groot, dat onze candidaat Van Kempen in Den Haag het tegen den intrigant
Van Beresteyn afleggen zal.
Op Kerstdag stierf plotseling Van Lynden2, de onder-voorzitter van den Raad van
State, dien ik meermalen ontmoet heb en mij altijd als een uitstekende candidaat
voor het presidentschap der Nederlandsche republiek, als het daartoe eens kwam,
voorgekomen is. Hupsch, algemeen ontwikkeld, het beste type van den edelman.
Men heeft indertijd gehoopt, dat hij door zijn verzetting naar Den Haag en zijn
benoeming aan het Hof, invloed op de zoo afgezonderde Koningin zou verkrijgen.
Deze hoop is niet vervuld, de Koningin gaat haar eigen weg zonder veel raad in te
winnen. Zij zal den opvolger moeten kiezen. Ik ben benieuwd wien zij nemen zal.
De keus is niet groot.

31 December 1932.
Met Waller tezamen Fock bezocht - op diens verzoek. Bastiaans, griffier der Tweede
Kamer, liberaal en vrijhandelaar, was ook aanwezig. Het ging over de weinig
verkwikkelijke toestanden in de Haagsche afdeeling, waar Mevrouw Boon, de
invloedrijke echtgenoote van het niet algemeen geachte Kamerlid3, tracht Van
Beresteyn in plaats van Van Kempen gekozen te krijgen, of naar het schijnt, als
pis-aller de verkiezing van een liberale afgevaardigde te doen mislukken. Onzerzijds
werd onze groote ontstemming over de houding der liberale kamerfractie in
economische aangelegenheden te kennen gegeven, die ons doet aarzelen verder met
de partij samen te werken. Wij zullen de andere bestuursleden van onze Vereeniging
voor de Economische Politiek raadplegen.

[1933]
1 Januari 1933.
Een jaar geleden wisten we zeker, dat wij pijlsnel naar beneden gleden en een
rampspoedig jaar te verwachten was, thans zijn we in een modderzee aangeland,
waarin we moeilijk voor- of achteruit kunnen

1
2
3

Vgl. Nota Heldring over de verhouding van de Vereniging voor Econ. Politiek tot de liberale
Kamerfractie, december 1932. Hier als bijlage.
Mr. dr. F.A.C. graaf van Lynden van Sandenburg.
Mr. G.A. Boon.
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komen. De wereld in het algemeen zal er misschien niet slechter aan toe geraken,
mogelijk treedt eenige verbetering in, hetgeen voornamelijk van Roosevelts actie
inzake schulden en tarieven zal afhangen - optimistisch ben ik daarover niet - in ons
land staan ons nog zeer groote moeilijkheden te wachten. De openbare financiën
zullen den druk op den duur niet zonder verzwakking van den gulden kunnen
weerstaan, onze economische toestand wordt eerst beter door verbetering elders - de
crisismaatregelen belemmeren het herstelproces, de bevolking beseft nog niet de
noodzakelijkheid van aanpassing en het parlement ziet alles door een politieken en
electoralen bril, waardoor de grootste belangen opgeofferd worden aan
groepsbelangen.

6 Januari 1933.
Dezer dagen heeft De Geer een commissie voor de technische herziening van het
tarief benoemd, waarvan de eenzijdige samenstelling mij zeer verdacht voorkwam:
Lovink, voorzitter, Kortenhorst, een der leden, beide verpolitiekte protectionisten.
Als ambtenaren zitten o.a. Hirschfeld en Meyers erin, die beiden op het punt van
invoerrechten lauw zijn.1 Bruins is het eenige lid dat ik voor gezond denkend op dit
gebied aanzie, maar hij laat zich dadelijk ompraten. Intusschen deelde hij mij gisteren
mee, een gesprek met De Geer te hebben gehad dat de ergste verwachtingen overtreft.
De opdracht van de commissie is, vliegensvlug een herziening van het tarief van
invoerrechten op specifieken grondslag (dus radicale wijziging - want thans is ons
tarief ad valorem) samen te stellen, zóó dat het betrekkelijke wetsontwerp er vóór
de verkiezingen doorgejaagd kan worden. Vandaag wist Crone mij te berichten, op
grond van een mededeeling van het lid Meyers, ambtenaar van Financiën, dat er 20
millioen meer uitgehaald moet worden. Dit besluit wil de Regeering doen nemen,
vóórdat het lot van Ouchy bezegeld is en vóórdat Roosevelt gelegenheid gehad heeft
te toonen of het hem ernst is met de door hem verdedigde verlaging van tarieven en
dus ook vóór of hangende de wereldconferentie. Het is weinig minder dan een
schandaal.

1

De werkzaamheden van de commissie-Lovink leidden tot de Tariefwet 1934.
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10 Januari 1933.
Ook Cuno is dezer dagen plotseling gestorven, evenals Van Lynden en Coolidge,
aan hartverlamming. Hij was een onbeteekenend man, maar naar het schijnt een
onmisbare schakel voor de Hamburg-Amerikanische Paketfahrt Aktien Gesellschaft
met Berlijn, omdat de eigenlijke scheepvaartmenschen van dat lichaam, en zeker
met den ‘stellvertretenden’ voorzitter Böger, salonfiguren zijn. Bovendien bezit deze
laatste tact noch fatsoen in zaken. Toch wordt hij als opvolger genoemd, evenzoo
Von Roedern, als Cuno meer een paradepaard - en katholiek.
Van Manen van de Nederlandsche Spoorwegen is de 4e door een hartaanval
getroffen. Hij is tijdelijk buiten gevecht gesteld. De spoorwegen missen in deze
moeilijke tijden zeer de vaste hand van Kalff. Van Manen heeft weinig initiatief en
is slap, zelfs tegenover een pauvre sire als Reymer.
Cremer1 over verkoop van zijn duin gesproken. Hij is in beginsel daartoe bereid,
‘being hard up’. Met den ouden heer Boreel2 is dat in nog hoogere mate het geval.
Het tusschen hun terreinen liggende duin van Van Hoorn zal ook wel te krijgen zijn.
Daarentegen is met Luden3 over het duin van Van der Vliet niet te spreken, zooals
Den Tex mij meldt. Hij is op winstbejag uit. Van Tienhoven4 meent, dat we met de
drie terreinen van Cremer, Van Hoorn en Boreel, samen ongeveer 1000 ha en het
mooiste duin, volstaan kunnen. Ik vind het jammer, indien het duin Van der Vliet,
dat minder hout bevat, maar nog veel natuurlijke duinflora, verloren ging. Over den
prijs heb ik niet gesproken. Van Tienhoven meent dat ƒ 750, - per ha betaald mag
worden.

12 Januari 1933.
Gisteren den geheelen dag in Den Haag geweest en gesproken:
1. Van Doorninck over behoud der duinen, waarvoor Staat, provincie en gemeente
Haarlem, wellicht Bloemendaal (indien het duin v.d. Vliet in den koop begrepen
wordt) moeten samenwerken. Hij is sympathiek gestemd. Hij is alleen bevreesd,
dat een ander groot

1
2
3
4

Herbert Cremer.
Jhr. G.S. Boreel.
Mr. dr. J. Luden.
Mr. P.G. van Tienhoven, voorzitter van Natuurmonumenten.
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plan, thans in bewerking, een hinderpaal zou kunnen vormen. Kröller biedt nl.
zijn groote terrein onder Hoenderloo op matige voorwaarden als natuurpark aan
en daarbij zijn collectie van schilderijen ten geschenke aan den Staat, die
daarvoor zijn museum, waarvoor de materialen ter plaatse aanwezig zijn, moet
afbouwen. Daar dit terrein tevens moet dienen om tienduizenden planten rhododendrons, azalea's enz. - van de met hun uitvoer vastzittende planters te
Boskoop op te nemen, is de Regeering warm voor het denkbeeld. Van Doorninck
is juist aan het rekenen wat het den Staat moet kosten. Het kan voor de
tegenwoordige omstandigheden toch te machtig worden. (Ik vermoed, dat dit
terrein en deze verzameling, die Kröller op 5 millioen schat, eigenlijk als actief
tegenover de schulden van Wm. H. Müller & Co moesten dienen.)
Van Doorninck blijft zeer pessimistisch over 's lands financiën en heeft evenals
ik alle hoop opgegeven, dat deze regeering nog iets zal doen om de zaken in de
goede richting te sturen. Hij becijfert voor 1934 een tekort van 160 millioen,
waarvoor hij een bezuinigingsplan heeft. (Hij heeft het mij heden doen
toekomen.) Een tweede commissie-Welter is noodig, maar de Regeering wil
hem van non-valeurs omringen, waartoe Welter zich niet leent. De Geer en
Röell sturen elkaar de begrooting van Amsterdam terug, die door Gedeputeerden
afgekeurd diende te worden of, zoo niet, door de Kroon. Geen van beiden durven
de koe bij de hoorn aan te pakken. Welk een ellendig regiment!
2. Visser bij K.W. ook over het duin, waarin hij blijkt weinig te vertellen te hebben
en Verschuur veel. Dezen te bepraten laat ik aan Tienhoven over.
3. Hirschfeld en Lamping over de samenwerking van hun voorlichtingsdienst met
het onlangs opgerichte Nederlandsch-Zuid-Amerikaansch Instituut (ter
bevordering van commercieele en cultureele betrekkingen). De wensch is er
toe uitgegaan van Van Waveren te Buenos Aires, de stoot van den practischen
idealist Van Balen. Men heeft mij in de afwezigheid van Valstar, met wien men
eerst geaboucheerd had, tot voorzitter gebombardeerd. Ik heb weinig plezier in
zulke half-zakelijke ondernemingen, waarin men tijdroovende aanrakingen met
Zuid-Amerikaansche gezanten heeft en wellicht weinig tastbaars tot stand brengt,
maar het ding schijnt er te moeten zijn à l'instant van Duitschland, België,
Frankrijk enz. Propaganda is in die
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landen onmisbaar, ik erken zulks, maar ik had gaarne gezien, dat men een ander
had kunnen vinden. De heer E. Henny is secretaris. Hij is prettig in den omgang
en kent Argentinië en Brazilië. Veel zal van zijn ijver en tact afhangen.
4. Snouck en Nederbragt over het ontslag van den consul Luden1 te Kaapstad, die
mij daarover een zonderling verhaal heeft opgehangen, dat in substantie blijkt
juist te zijn. De afdeeling Comptabiliteit heeft hem ontslagen tijdens de
afwezigheid van Snouck en Nederbragt, wegens bezuiniging, tegen de bedoeling
van deze heeren in. Zij zitten met het geval, hoewel Snouck ook wel aanmerking
op het jonge mensch heeft, echter sterk verflauwd door het feit, dat zijn
gebrekkige plichtsvervulling op zeker punt geheel aan een pernicieuse malaria
toe te schrijven is, in en door den dienst opgeloopen. Aan Buitenlandsche Zaken
is alles mogelijk.
5. Vergadering der Vereeniging voor de Economische Politiek, die besluit aan het
hoofdbestuur der Liberale Partij een ernstige remonstrantie tegen de anti-liberale
en anti-economische gedragingen der kamerfractie in te dienen, welke men mij
verzocht op te stellen. Daar ik tevens een artikel voor de Economisch-Statistische
Berichten moet schrijven, kan ik een en ander wellicht laten samenvallen.

24 Januari 1933.
Het rapport der commissie-Trip, voorbereiding der economische wereldconferentie,
luidt hoopvoller dan verwacht werd.2 Trip, dien ik heden even sprak, meent inderdaad,
dat er van Amerika meer te verwachten is. De Amerikaansche gedelegeerden te
Genève waren volgens hem zeer verlichte mannen. Dadelijk na de publicatie van het
rapport kwam uit Washington het bericht, dat de Vereenigde Staten met Engeland
over de schuldkwestie en stabilisatie der wisselkoersen wil onderhandelen. Ik zeide
tot Trip, dat ik de grootste moeilijkheid in Engelsche tariefverlaging zag. Zonder
tariefverlaging en afschaffing van andere invoermoeilijkheden heeft stabilisatie
weinig zin en zal zij van korten duur zijn. Hij antwoordde dat de Engelschen te
Genève van tariefverlaging spraken. Hoe kunnen ze er toe overgaan, zoo kort na het
ongelukkige Ottawa?

1
2

G.P. Luden.
Vgl. Verrijn Stuart, Commissie-Trip en regeling v.h. geldwezen, p. 138 vlg.
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Gisteren afloop der diplomatieke examens, alle vier candidaten geslaagd. Verreweg
primus is Van Roijen1, oudste zoon van den gezant; zeer goed, maar theoretisch en
zwaarwichtig: Flaes; beperkt van verstand, maar vlijtig: Van der Wijck2; oppervlakkig,
vrij onwetend, maar niet onbekwaam: Reuchlin.3

26 Januari 1933.
Gisteren het Nederlandsch Zuid-Amerikaansch Instituut geopend met speeches van
mijzelf, Beelaerts, den Portugeeschen gezant4 (die voor den zieken Braziliaanschen
collega sprak), Prof. van Dam (uitmuntend in het Spaansch) en Van Balen in het
Portugeesch. Wel wat veel show voor een ding dat misschien niet belangrijk wordt.
Er waren veel menschen, o.a. menig ingenieur die vroeger in Zuid-Amerika werkte.
Het is bij toeval dat ik erin verzeild raakte, gedurende de reis van Valstar naar
Zuid-Amerika, toen hij de zaak begonnen was, voornamelijk op aandrang van Van
Balen en Van Dam. Ik vervulde zijn plaats tijdelijk, en zoowel op zijn verzoek als
op dat der anderen bleef ik Voorzitter, weinig tot mijn genoegen, daar ik er veel
kleine moeilijkheden van voorzie, te meer omdat ik niet ter plaatse van het secretariaat
- Den Haag - woon. Goed geleid, kan het op den duur wel nut stichten, want in
Zuid-Amerika is veel voor Nederland te doen.
Met Goudriaan, die als voorzitter der Werkgevers in de koopvaardij bezig is van
de Regeering gedaan te krijgen, dat de Staat een deel van een loonsverlaging van
zeevarenden voor zijn rekening neemt, had ik een lange gedachtenwisseling. Zijn
argumentatie vond ik zwak. Hij is nu ook bij Ruys de Beerenbrouck geweest, die
hem als gewoonlijk welwillend ontving en het denkbeeld met De Geer zou bespreken.
Antwoord is nog niet ingekomen.

1 Februari 1933.
Hitler rijkskanselier, Hugenberg minister van Economie en voedselvoorziening. Dit
beteekent afsluiting der Duitsche grenzen voor onzen uitvoer. Op politiek gebied zal
de nieuwe regeering voorloopig wel vrij kalm zijn, te meer daar zij geen meerderheid
in den

1
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Dr. J.H. van Roijen (geb. 1905).
Jhr. H.M. van der Wyck (1904-1959).
Jhr. Otto Reuchlin (1902-1966).
Francisco dos Santos Tavares.
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Rijksdag bezit. Wordt deze ontbonden en komt er een meerderheid voor deze
combinatie (Nazi, Duitsch-nationaal en staalhelm), dan kan zij gevaarlijk worden.
Eindelijk zal ook blijken of Hitler iets meer dan het leeghoofd is waarvoor men hem
hier aanziet.
Gisterenavond voordracht van Eetje Polak over de financiën van Amsterdam, in
de afdeeling Amsterdam der Maatschappij van Nijverheid.1 Zij was buitengewoon
laag bij den grond en verwekte bij de aanwezigen den indruk, dat deze wethouder
de problemen waarmede een stadshuishouding te worstelen heeft niet begrijpt of zijn
gehoor zoo geringschatte, dat hij er zich met eenige banaliteiten en gemeenplaatsen
van kon afmaken.

3 Februari 1933.
Rijksdag ontbonden.
Gisteren met de Van Swinderen's in het Hotel des Indes gedéjeuneerd. Als van
ouds. In Londen verwacht men de economische wereldconferentie niet vóór Juli. Hij
vroeg mij of ik dacht deel van de Nederlandsche delegatie te zullen uitmaken. Ik
antwoordde dat ik mij daarvoor niet zal opwerpen, omdat ik er een maandenlang
gezeur van voorzie en ik mij slecht schik in een positie waarin ik mijn eigen baas
niet ben. Colijn, wiens onderofficier-manieren ik niet gemakkelijk verdraag, moet
eerst gedelegeerd worden. Bovendien ben ik niet zeer in den pas bij Verschuur.
Van Swinderen vertelde mij van de Koningin gehoord te hebben, dat zij in Van
Lynden zooveel verloren had, terwijl zij hem in werkelijkheid links liet liggen. Het
laatste is bij haar gebruikelijk.
Over de opvolging van Van Lynden sprekende, waarvoor hij het op Harinxma2
(Leeuwarden) houdt, zeide hija - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------

Vgl. Alg. Handelsblad van 1 februari 1933 (ochtend); de lezing werd gehouden in gebouw
‘Industria’ te A'dam, voor de Industriële Club en het Departement Amsterdam der Ned. Mij.
voor Nijverheid en Handel. Mogelijk werd Heldrings ergernis gewekt door zinsneden als
‘Het voorgeslacht geeft ons een mooie stad met een roemrijke traditie van vrijheid en moed
en kracht, maar verder geen duiten, gelijk de Schoolmeester zegt’. Bij de discussie werd o.a.
door mr. C.H. Guépin gewezen op het onbevredigende dat Polak naliet over de naaste toekomst
te spreken.
2 Mr. P.A.V. baron van Harinxma thoe Slooten (1870-1954).
a Geschrapt: passage over Van Karnebeek.
1
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Röell schijnt men evenmin te willen hebben, hetgeen ik, ondanks 's mans
bekwaamheid, begrijpelijk acht.
Van de Commissarissen is Starkenborgh uit Groningen de geschiktste, maar te
jong voor dit hooge ambt, dat trouwens alleen maar wat beteekent als rechter in
bestuursgeschillen en in het onwaarschijnlijke geval van een regentschap. De Geer
lijkt mij nog altijd de vermoedelijke opvolger - indien de Koningin hem hebben wil.
Van Swinderen zeide mij dat, toen de Prins van Wales1 onlangs aangeboden had,
de Koningin op zijn terugweg van Scandinavië te bezoeken, zij heeft laten antwoorden
dat dit bezoek zeer inofficieel moest zijn, daar de tijden haar tot beperking van
uitgaven dwingen! Hij heeft zich hier dan ook zeer inofficieel gedragen. Een voorbeeld
van diplomatie geeft onze vorstin echter niet.

6 Februari 1933.
Lunch in de Carlton van de Afdeeling der Liberale Partij. Van Hamel2 spreker over
de economie na de crisis. Zeer dun. Hij beschouwt den Volkenbond als volledige
mislukking en zeide dat we ons maar op een all round fight gedurende twee generaties
moesten instellen. De handelsguerilla van tegenwoordig zou geperpetueerd worden.
Dat is nog zoo erg niet, volgens Van Hamel, de handel vindt altijd wel spleetjes,
waardoor hij kruipen kan. Ik presideerde de tafel en bevond mij in het onaangename
parket den spreker te moeten bedanken en tevens te bestrijden. De indruk dien hij
achter liet, was bij zakenlieden erbarmelijk, niet zoo echter bij opportunisten als Dr.
Vos en Jansma.3

9 Februari 1933.
Heden had een lang uitgesteld onderhoud tusschen Dr. Vos, Jansma en mij plaats
naar aanleiding van de houding van Dr. Vos in het bijzonder en de liberale
kamerfractie in het algemeen in economische aangelegenheden gedurende de laatste
maanden. Mijn zienswijze heb ik neergelegd in een nota, die ik hen overhandigde.
Vos gaf toe,

1
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Edward VIII.
Prof. dr. J.A. van Hamel.
Resp. dr. I.H.J. Vos en mr. K. Jansma.
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dat hij in December met zijn anti-dumping rede niet ‘duidelijk’ geweest was, maar
zeide dat hij dit den volgenden dag ‘hersteld’ had. Overigens was hij, zoo verzekerde
hij, een rasecht vrijhandelaar, hoewel hij vroeger als wethouder van Amsterdam wel
eens andere theorieën verkondigd had. Hij had de landbouwpolitiek der Regeering
niet geprezen, zooals ik beweerd had, maar ik diende toch te begrijpen, dat de liberale
partij zich niet op het standpunt kon stellen, dat de landbouw geen steun noodig had.
Dit was une porte enfoncée intrappen, want ik heb reeds bij de indiening der tarwe-wet
een zekere mate van steun onvermijdelijk geacht. Ik critiseer echter den vorm en den
omvang van den steun aan verschillende bedrijfstakken verleend, die de werkeloosheid
doen stijgen en het land ruïneeren. Het onderhoud verliep min of meer in het zand,
omdat Vos geen werkelijke kennis bezit en het hem alleen om politieke tinnegieterij
te doen is. Hij erkende dat zijn collega Van Rappard een hopelooze protectionist is
(als landjonker), maar Bierema is volgens hem slechts gedwongen een agrarische
politiek voor te staan. Ik wees erop, dat in Overijsel voor de volgende verkiezingen
een derde agrariër gesteld zal worden: Louwes, waardoor de partij zich nog meer
aan de voortzetting der landbouwbeschermingspolitiek zal verbinden.

10 Februari 1933.
Denzelfden dag telefoneerde mij Waller, die mij zeide, dat het Dagelijks Bestuur der
partij hem en mij uitnoodigde, Zaterdag (den 11den) een bespreking bij te wonen,
waarbij van de kamerfractie Knottenbelt en Bierema aanwezig zullen zijn en waarin
het verkiezingsprogram behandeld zal worden. Bierema wil een graanmonopolie als
cry! Nun hört alles auf! Helaas kan ik niet komen, daar ik een vergadering van het
Aardrijkskundig Genootschap moet presideeren. Ik schreef echter Waller, die niet
heel vast in zijn schoenen staat, maar in elk geval sterk tegen monopolies is, een
brief,1 terwijl ik hem de hiervoor genoemde nota over de houding der kamerfractie
reeds eerder gestuurd had. Alles moet gezet worden op geen nieuwe bescherming in
afwachting van de komende wereldconferentie.
De liberale kamerfractie eindigt haar flaterrijk bestaan met een

1

Vgl. brief Heldring aan dr. F.G. Waller, 10 februari 1933, in Collectie-Heldring.
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laatste domheid: de motie-Boon1, met behulp der Christelijk-Historischen en
Socialisten aangenomen, geeft de Regeering een welkome aanleiding de Kamer te
ontbinden en de nieuwe verkiezingen met een valsche bezuinigingsleus in te gaan
en die tegen de liberalen uit te buiten. De koningin komt Maandag uit Zwitserland
terug en men zal dan wel spoedig hooren wat geschiedt.

11 Februari 1933.
De muiterij aan boord der Zeven Provinciën kan een keerpunt in den toestand der
Marine zijn, door en door ondermijnd door socialistische en communistische
propaganda, erkenning van vakbonden en te veel inlandsch personeel op de schepen.
De houding der jonge zee-officieren aan boord van die schuit is ook beschamend
geweest, om niet te spreken van den officier van de wacht, die op de reede van
Oleh-leh het veege lijf redde door in het water te springen.

18 Februari 1933.
Dus Kamerontbinding.2 In de positie der Regeering is dit alleszins begrijpelijk en
verdedigbaar, al beweren de liberale bladen dat de Kamer had moeten blijven en de
aanneming van de motie-Boon geen reden tot conflict is. Vermoedelijk zullen uiterst
links en uiterst rechts wat winnen. Colijn wordt sedert zijn militaire taal over de
muiterij en de (desnoods) noodzakelijke torpedeering der Zeven Provinciën voor den
man van het behoud aangezien. Helaas spreekt hij, om bij de boeren in het gevlei te
komen of te blijven, telkens van den onvermijdelijken ‘ombouw’ van onze
bodembedrijven, alsof hij nooit te Genève geweest was.
Gisteren vergadering der Vereeniging voor de Economische Politiek. Besloten,
door tussenkomst van Kalff, die lid van het hoofdbestuur van den Vrijheidsbond is,
te laten weten dat dit niet het

1

2

In het kader van de bezuinigingspogingen was de minister van justitie met een wetsontwerp
tot herziening der rechterlijke indeling gekomen; op 9 februari nam de Tweede Kamer met
51 tegen 38 een motie-Boon aan, die wel bezuiniging op kosten der rechtspleging en
rechterlijke organisatie noodzakelijk en mogelijk achtte, doch tevens opheffing van vier
rechtbanken en een zo groot aantal kantongerechten ongewenst verklaarde. De regering
besloot daarop tot ontbinding van de Kamer. Vgl. Oud, Jongste verleden, dl. V, p. 15 vlg.
Bij K.B. van 15 februari werden de Kamers per 6 mei 1933 ontbonden.
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oogenblik is om landbouwbescherming duurzaam te maken. Heden vergadering van
dat bestuur, waarin de agrarische stroomingen sterk zijn. Onze onderhandelingen
met Duitschland zijn mislukt. Ik geloof dat men beter gedaan had te wachten tot na
de Duitsche verkiezingen van begin Maart, ofschoon het twijfelachtig is, dat
Hugenberg, indien nog aan de regeering, dan minder intransigent zou zijn. Thans
kan hij zeker niet zijn eigen woorden opeten.
Nu zullen onze boerenbonden en nijverheidsvereenigingen niet meer te houden
zijn en onze grens met Duitschland evenzeer willen sluiten als Duitschland dat met
ons doet. Onze scheepvaart, in de eerste plaats de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij, die zoo afhankelijk van Duitsch vervoer is, zal het gelag
betalen.
Haar toestand is hachelijker dan ooit. Ondanks bezuinigingen verminderen de
verliezen niet. De aflossing van onze leening in Juli e.k. lijkt mij zonder hulp niet
mogelijk. Om zoo mogelijk niet in handen van den Staat te vallen, hebben wij de
‘Nederland’ over haar bereidheid gepolst, onze aandeelen Vereenigde à pari over te
nemen (ruim 2 millioen). Zij wil niet, maar Bronsing suggereerde de Vereenigde
voor te stellen deze aandeelen zelve in te koopen. Wij wenschen echter onze zwakheid
niet op de bestuurstafel van dat lichaam te brengen, geheel daargelaten, dat de kans
van instemming met zoo'n voorstel gering is.
Dezer dagen vernemende, dat Van Doorninck door Goudriaan voor het
loonsubsidie-denkbeeld gewonnen is (het subsidie wordt als crediet gecamoufleerd,
terug te betalen uit overwinsten), heb ik hem geschreven, hem wijzende op het
nuttelooze van dezen maatregel en op het gevaar van represailles, dat van Engelsche
zijde dreigt. Hudig1 is daarvoor speciaal naar Londen gegaan en heeft dit bevestigd
gevonden. Wel zijn de Engelsche reeders bereid nog een International Shipping
Conference bijeen te roepen, ten einde te pogen de buitenlandsche regeeringen alsnog
van hun subsidiestelsel terug te doen keeren. De commissie-Trip, die deze
subsidieering in haar rapport als vicieus brandmerkt, zinspeelt in haar rapport2 op
een dergelijke actie.

5 Maart 1933.
Bankmoratorium te New York en Hitler met een meerderheid in

1
2

D. Hudig, de K.N.S.M. directeur.
Vgl. hier noot 1, p. 1021.
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Duitschland, altijd zoo lang de Duitsch-nationalen met hem verbonden blijven. Een
zeer ernstig vooruitzicht voor de economie en de politiek in Europa. Ons werelddeel
is opnieuw aan de Duitsche fureur blootgesteld, hetgeen wij voornamelijk te danken
hebben aan de ezels die het verdrag van Versailles maakten en aan de Poincarés,
Millerands, Tardieus, die in de eerste 10 jaren na den oorlog in Frankrijk den
boventoon voerden. Ons arme land, welks uitvoer door Duitschland tot op het uiterste
belemmerd zal worden, gaat een zeer kommervolle toekomst tegemoet, te meer daar
het geen betere behandeling van Engeland te verwachten heeft. De eenige hoop ligt
in een ontspanning, door een schuldenregeling teweeg te brengen, met alles wat
daaruit voortvloeit. Zoolang daarop kans bestaat, moeten wij niet tot een
fundamenteele wijziging van onze handelspolitiek besluiten, waarop de landbouw
en de nijverheid steeds sterker aandringen en waartoe de Regeering het oor leent.
Op verzoek van de redactie der Economisch-Statistische Berichten heb ik over het
onderwerp een artikel geschreven, dat op 1 Maart gepubliceerd werd.1 Ik voorzie er
geringe uitwerking van.
Intusschen brak gisteren de verwachte bankcrisis te New York uit, voorafgegaan
door een stijgend aantal plaatselijke moratoria. Tegelijk aanvaardt Roosevelt het
bewind en is de wereld van Hoover verlost. Het credietwezen aan de overzijde schudt
op zijn grondvesten. Zal de nieuwe man met verstand ingrijpen en zal de dollar op
goudpariteit gehandhaafd worden? Een zwevende dollarkoers, de laatste internationale
verrekeningsbasis, ware het einde van den normalen handel. Slechts ruil zou nog
overblijven, met chaos, anarchie en hongersnood in den nasleep. Voorloopig is men
hier kalm. De positie van onze banken is zeer liquide. Alleen de onverbeterlijke
Bronsing praat van een noodzakelijke wettelijke devaluatie van den gulden, ondanks
een gesprek dat ik tusschen hem en Trip arrangeerde.2

1
2

Vgl. Heldring, Handelspolitiek, p. 162, 164.
In februari 1933 vond Bronsing een nota-Heldring over het verlaten van de gouden standaard
op zijn bureau; hij maakte naar aanleiding daarvan enige notities. Vgl. hier als bijlage beide
stukken. Tezamen met Heldring en Tegelberg volgde een gesprek met Trip, waaruit Bronsing
de indruk kreeg dat Trip het probleem eigenlijk niet begreep. Trip betoogde dat Bronsing
misschien gelijk had, maar dat op de conferentie in Londen in juni 1933 de hele kwestie
besproken zou worden. ‘We zouden toch de Chinezen van Europa zijn, als we nu van het
goud afgingen.’ Mededeling van de heer Bronsing te Brasschaat; de nota-Heldring en zijn
notities daarbij zijn uit diens persoonlijk archief; men zie terzake van zijn standpunt nog: De
Gulden in de branding, door Van Dorp, Heldring, Regout e.a. Vgl. voor het vervolg van de
kwestie hier p. 1045.
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Ik vrees zeer dat de gulden, gegeven den economischen toestand waarin het land
verkeert, het hooge loonpeil en de overdreven uitgaven van staat en gemeenten, het
op den duur niet houdt, maar dat wettigt nog geen kunstmatige devaluatie, die niet
de duurzame verlichting zou brengen, welke Bronsing ervan verwacht, groote
kapitaalvlucht in het goud zou veroorzaken en een sterkere depreciatie dan men wil.
Het hek ware van den dam.

8 Maart 1933.
Hier geen vrees voor den gulden. Eenige onrust, eergisteren merkbaar, is verdwenen.
Slechts weinig goud ging over de grens, van de Bank maar 10 millioen. In Engeland
dacht en hoopt men weer, dat het hier zou misloopen. Trip zeer rustig bij dit alles.
Gisteren bij den nieuwen Japanschen gezant gedéjeuneerd om den heer Matsoeoka,
den onverzettelijken gedelegeerde uit Genève, te ontmoeten. Beelaerts, Van Aalst
en Welter waren er ook, Walree eveneens, aan wien ik de uitnoodiging te danken
had. Des morgens hadden de couranten een opzienbarend intervieuw gepubliceerd,
hetwelk Matsoeoka aan Belinfante van het Nederlandsch correspondentiebureau
verschaft had en waarin hij de belangstelling van Japan voor kolonisatie en landbouw
in ons gedeelte van Nieuw Guinea aan den dag legde. Beelaerts, met wien ik later
opliep, was daarover op Belinfante ontstemd, wiens broodje het toch is. Wat
Matsoeoka eigenlijk bewogen had zoo te spreken, wist Beelaerts niet. Hem heeft
Matsoeoka er niets over losgelaten. Matsoeoka is geen diplomaat, vice-president van
de South Manchurian Railway. Hij was als alle Japanners in eenige positie op het
eerste gezicht ondoorgrondelijk en het gesprek dientengevolge banaal.
Daarentegen had ik een lang onderhoud met Welter, die zeer somber over onze
financiën gestemd was, minder over de Indische. Hij zegt, dat De Geer den waren
toestand steeds maar camoufleert. Het eenige volgens hem geldige excuus van het
nalaten der bezuinigingen, is de zekerheid dat de rechtsche partijen daarmede 3 à
400.000 stemmen bij de verkiezingen verloren zouden hebben. Zooals de zaken nu
staan, met de Zeven Provinciën als toegift, hebben de uiterst linksche partijen een
slechte kans, maar toch vreest hij, dat een ministerie-Colijn, dat de zaken drastisch
aanpakt, in de Kamer niet sterk genoeg zal staan, om lang aan te blijven. Net wat ik
geloof. De tijd zal ook na de verkiezingen nog niet rijp zijn voor de zwenking die
ons voor het vallen in den kuil moet behoeden. De menschen moeten er eerst in
zitten.
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Welter - en dit werd mij door Beelaerts bevestigd - zeide mij, dat Tarakan en
Balikpapan eindelijk versterkt zullen worden tegen een (Japanschen) coup de main,
ondanks den ongunstigen toestand der financiën. Japan is op de olie van daar voor
zijn marine aangewezen en zal zich niet ontzien zich van die havens meester te maken,
desnoods in vollen vrede wanneer de omstandigheden gunstig zijn.
Overigens beschouwt Welter China op den duur als een grooter gevaar voor ons
dan Japan. Ook dit ben ik geheel met hem eens. Indien China eens een krachtige
staat wordt, dan zal het, geholpen door de paar millioen Chineezen die in Indië wonen,
spoedig een einde aan ons bestuur aldaar maken, terwijl Japan meer uit is op een
sterke maritieme positie en zijn menschen voor kolonisatie niet geschikt zijn. Het is
een meer nabij gevaar, dat ons in leelijke conflicten kan brengen, maar ons koloniaal
voortbestaan niet bedreigt. Het kan ook niet tegen de andere mogendheden op die
bij den status quo in Azië belang hebben: Amerika, Engeland en Frankrijk, die
daarentegen een wereldmacht China niet zouden kunnen bedwingen. Een inwendig
verdeeld China is daarom voor Europa een voordeel, en hoe weinig het Japansche
imperialisme lof verdient, practisch gezien heeft het de goede zijde van China klein
te houden. Slechts moet het niet door te groote successen op militair of politiek gebied
aangewakkerd worden, dan zou het ook wel eens in onze richting amok kunnen
maken. Zijn overwinningen te Jehol en te Genève, de machteloosheid van den
Volkenbond zijn wel geschikt den boordevollen emmer van nationalisme te doen
overloopen. Een leege schatkist is dan geen afdoend beletsel.

21 Maart 1933.
Hetgeen Roosevelt ter bezwering van de crisis doet, maakt tot dusver een goeden
indruk.
Het Hitler-régime ontpopt zich naar verwachting. Grattez l'Allemand et vous
trouverez le barbare. Luther is van de Rijksbank weggezonden en door Schacht
opgevolgd. Deze man is weliswaar loslippig en impulsief, maar bekwaam en een
goed kenner van het buitenland. Het is misschien beter, dat hij, die bij de regeering
gezien is, de leiding van de Rijksbank heeft dan Luther, die niet in het kamp der
nieuwe heeren staat en met hen overhoop zou liggen. Zij hebben hem trouwens,
vermoedelijk op advies van Schacht, een mooie retraite op den post te Washington
gegeven.
Dezer dagen sprak ik den Burgemeester over eenige universiteits-
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belangen (leerstoelen voor het Russisch en de aardrijkskunde) en over het entréegeld
in het Rijksmuseum. De conversatie sloeg op de gemeentefinanciën over. Hij ziet ze
zeer duister in en beweert te haken naar een drastische regeeringsinmenging in de
salarissen en loonen. Het beste zou volgens hem zijn, indien zij voor rekening van
den Staat kwamen. In hoeverre deze uitlating ernstig is, weet ik niet. Van Doorninck
heeft mij herhaaldelijk gezegd, dat De Vlugt De Geer van krasse maatregelen
tegenover Amsterdam heeft doen afzien.
Met Van Doorninck heb ik dezer dagen correspondentie gevoerd over een
couponbelasting ten bedrage van de meerdere rente dan 4%. Ik hoop dat ik hem dit
onzalige plan uit het hoofd gepraat heb. Het zou het crediet van den Staat een
geweldigen schok toebrengen. De nood is wel hoog gestegen, dat zoo'n verlicht man
met een dergelijke oplossing komt. Colijn denkt ook in die richting.

31 Maart 1933.
Mijn achting voor De Geer is zeer sterk gedaald door de indiening van de
machtigingswet1, niets anders dan een zeer groote verkiezingsmanoeuvre, die door
deze Kamer niet behandeld zal worden. Het is een holderdebolder bedachte
Planwirtschaft ten behoeve van den landbouw, geheel buiten controle van het
Parlement om, met onbekende lasten op den verbruiker en onoverzichtelijke risico's
voor de schatkist, en dat in dezen tijd, waarin deze in zoo'n precairen toestand verkeert.
Het Handelsblad heeft een hoofdartikel erover onder den titel ‘Vi coactus’ van zijn
boeren-redacteur2, die lijnrecht tegen

1

2

Het wetsontwerp Landbouw-crisiswet, ingediend bij de Tweede Kamer, 24 maart 1933; als
Wet tot verlening van bevoegdheden tot het nemen van bijzondere maatregelen in het belang
van de landbouw, op mei 1933 in het Staatsblad (no. 261).
Vgl. Alg. Handelsblad, 30 maart 1933 (avond); daaraan voorafgaand in het nummer van 28
maart 1933 een artikel ‘Landbouwcrises (voorheen en thans)’. Schr. meent dat ingegrepen
moet worden in de landbouw, nl. door produktiebeperking in overeenstemming met de
afzetmogelijkheden. Tot dusver kenmerkte onze agrarische crisiswetgeving zich door
‘lijnloosheid’. Centralisering en sanering zijn gewenst. Wat de regering in haar wetsontwerp
vraagt, is veel, draagt een groot risico in zich. Maar het alternatief is niet minder riskant, het
alternatief is nl. wat we nu hebben: incidentele steun, die niemand afdoende helpt, het land
schatten kost en de structurele gebreken van de landbouw laat voortbestaan. Een eindoordeel
over het wetsontwerp wordt niet uitgesproken.
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de opvattingen van zijn financieele collega's het beginsel half en half aanvaardt en
in liberale kringen veel kwaad zal kunnen doen.
Gisteren Beelaerts met zijn benoeming gelukgewenscht.1 't Kon slechter. Een
bekwaam en fatsoenlijk man, maar een krachtigen steun zal de Koningin niet aan
hem hebben. Dien zoekt zij trouwens niet.
Briefwisseling met Van Aerssen, consul-generaal te Hamburg, die vindt dat de
groote Nederlandsche pers tendentieus tegen het Hitler-régime bericht geeft. Ik deel
die meening niet en wellicht ziet Van Aerssen sedert den nu geproclameerden boycot
der Joden door de Nazi's in, dat hij wat eenzijdig oordeelt.

8 April 1933.
Gisteren te Hamburg geweest. Geen tijd voor Van Aerssen. Slechts zakenlieden
gesproken, die tevreden zijn met het nieuwe régime. Men gelooft, dat Hitler zich
door verstandige menschen zal omgeven. In hemzelf ziet men geen Mussolini. Ik
acht het vervangen van Luther door Schacht een wijze daad, ondanks de gevaarlijke
eigenschappen van dezen. Beter een man aan het hoofd der Rijksbank die op de
regeering invloed heeft en bekwaam is als Schacht, dan een eveneens verstandig man
als Luther, die ver van de partij afstaat en met wien de regeering wrijving zou hebben.
Den boycot der Joden vinden de vooraanstaande Hamburgers zoo kwaad niet, hoewel
ze in angst verkeerd hebben, dat hij tot tumult aanleiding zou geven. Alles is prachtig
disciplinair verloopen en gelukkig wordt hij niet herhaald. Naïef gelooven ze dat er
in het buitenland een Greuelhetze bestaan heeft, die aan de Nazi's een gegrond motief
voor dien boycot verschafte. Men verwacht van het nieuwe régime een duchtige
schoonmaak in de administratie, die zeer corrupt geworden moet zijn.
Ik sprak Alfred Blohm, Max Edye van Sloman (den opvolger van mijn onlangs
overleden ouden kennis Bruno Richter) en Dahlström.
Gelukkig heeft de Tweede Kamer de behandeling der machtigingswet op voorstel
van Knottenbelt geketst. Verschuur wilde haar doordrijven, gesteund door de
Christelijk-Historischen. Ik heb er schriftelijk en mondeling van gedachten over
gewisseld met Van Doorninck, die zich bij de kunstmatige prijsvorming neerlegt en
in deze wet de mogelijkheid ziet, het beleid van Economische Zaken afhankelijk van
de medewerking van Financiën te maken. Ik vrees boven

1

Zijn benoeming nl. tot vice-president van de Raad van State.
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alles het gevaar een dergelijke bevoegdheid aan den Minister te geven, zich
uitstrekkende over het geheele terrein van onze handelspolitiek, die zonder debat
overhaast principieel ondersteboven gegooid zal worden, en dat wellicht door een
man die een zoo gering economisch inzicht heeft als Verschuur.
Morgenochtend ga ik voor een week naar Parijs, waar ik hard zal moeten werken
aan een lezing, die ik aangenomen heb voor 4 Mei voor de Dunford House Association
te Londen te houden.

18 April 1933.
Eenige dagen te Parijs vertoefd en daarna Prépatour bij Vendôme bij mijn zwager
en schoonzuster.1 Heerlijke streek, vooral in dit jaargetijde en met dit prachtige weer.
Alles bloeide. Liefelijk als nergens anders. Bezochten eenige kasteelen. Dat van
Courtanvaux bij Bressé, aan de Montesquieu's behoorende, ligt als een tooverslot in
de bosschen verborgen. Bezochten ook het kasteel van Blois, dat ik in geen jaren
gezien had. In het Museum een mooie Corneille de Lyon, portret van(?).
Déjeuneerde te Parijs bij Brincard, president van het Crédit Lyon-nais, wiens
vrouw eenige jaren geleden bij ons dineerde. Ontmoette daar haar nichtje, Madame
de Margerie, de vrouw van den Franschen gezantschapssecretaris te Berlijn, een
alleraardigst type, dat al 10 jaar aldaar verblijft en daar iedereen kent. Zij spreekt
met verstand van Hitler en met verachting van Von Papen.
In den trein las ik gisteren, dat het Kortenhorst toch gelukt is de machtigingswet
op de agenda van deze week geplaatst te krijgen. Een waar schandaal zoo vlak voor
de verkiezingen.
Ik heb in Frankrijk hard gewerkt aan de z.g. Cobden Lecture over het ‘economisch
labyrinth’2. De moeilijkheid om iets goeds samen te stellen wordt vergroot door de
onzekerheid van het verloop van de besprekingen te Washington, die men
waarschijnlijk over een dag of 10 zal kennen, terwijl ik op 4 Mei spreken moet. Dit
zal de 5e lecture zijn. Mijn voorgangers waren Sir Charles Mallet over Cobden,
Murray Butler over ‘Nation Building and Beyond’, Moritz Bonne over ‘The World
Crisis and the Teaching of the Manchester

1
2

Alexandre en Hélène Bungener.
Voordracht ‘The Economic Labyrinth’ gehouden op 4 mei 1933 voor The Dunford House
(Golden Memorial) Association, in de Royal Society of Arts, 18 John Street, Adelphi, London.
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School’ en Caillaux over? Ik kan dus niet met een praatje voor de vaak komen.

26 April 1933.
De machtigingswet bleek tot enkele artikelen die in nood verkeeren, zooals
bloembollen, ingekrompen te zijn. Zij is er met vlag en wimpel doorgegaan, de laatste
daad van de Tweede Kamer; heden verkiezingen.
Goed nieuws was het dat de onderhandelingen te Berlijn over een nieuw
handelsverdrag na veel moeite tot afsluiting geleid hebben.1 Onze concessie bestaat
in rentevermindering op ons crediet, die der Duitschers in dragelijke rechten op kaas,
eieren en wellicht andere artikelen. Het is een heele verlichting, want de individueele
handelsbetrekkingen worden steeds meer gespannen. Laat ons hopen, dat het duurzaam
is.
De Vereeniging ‘Rembrandt’ heeft vandaag den aankoop van de twee schilderijen
van Rembrandt uit Rusland en den afstand aan den Staat beklonken. Het geheim is
goed bewaard. In Juli, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan, wordt het
wereldkundig.2

27 April 1933.
De verkiezingen zijn uitgevallen zooals men verwachten kon.3 Een kleine verschuiving
naar links en naar rechts. De figuur van Colijn heeft aan zijn partij een paar zetels
meer bezorgd, de communisten en revolutionaire socialisten wonnen ook 3 zetels.
De liberalen hebben zich in het land vrij goed gehouden, maar een zetel verloren.
Daarentegen is het agrarisch element versterkt in de fractie. Dat zou wel eens tot een
interne breuk kunnen leiden. Colijn zal nu wel aangezocht worden een kabinet te
vormen, hetzij rechts, hetzij nationaal. Voor een rechtsch kabinet is de meerderheid
(52) te zwak. De vraag is of de Roomschen met zijn bezuinigingsideeën meegaan.
De linkervleugel is daarin versterkt.

1
2
3

Het zgn. Hugenberg-verdrag van 17 april 1933; de desbetreffende wet van 17 november
1933, Staatsblad 612.
Vgl. Gedenkboek Vereeniging Rembrandt 1883-1933, p. 9.
De Roomsch-Katholieke Staatspartij 28 (was 30); de R.K. Volkspartij 1 (0); A.R. 14 (12);
C.H.U. 10 (11); Staatk. Ger. 3 (3); Herv. Ger. Staatsp. 1 (1); Vrijheidsbond 7 (8); Plattelanders
0 (1); Vrijz. democr. 6 (7); S.D.A.P. 22 (24); S.D.P. (Comm. Partij Holland) 4 (2);
Middenpartij Stad en Land 0 (1); nieuwe partijen Verbond van Nat. Herstel, Nat. Boerenbond,
Rev. Soc. Partij en Chr. dem. Unie elk 1.
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10 Mei 1933.
Colijn moet gisteren de antwoorden der geraadpleegde partijen: de rechtschen en
liberalen en vrijzinnig-democraten ontvangen hebben. Den 28sten had ik een
vergadering met Knottenbelt en Bierema, waarbij ook Kalff, Prof. C.W. de Vries,
Wendelaar en Rutgers tegenwoordig waren en waarin de financieele en economische
punten vastgesteld werden. Zij komen vermoedelijk vrijwel met die van Colijn
overeen. Bierema zeide niets over de graanrechten, toen ik mij daartegen verklaarde.
Den 4den een lezing voor de Dunford House Association in de Royal Society of
Arts (een mooi gebouw van Adam) gehouden, de zg. Cobden-lecture1. Volle zaal,
veel legatievertegenwoordigers, maar het was preeken voor bekeerden. Engeland is
in het geheel niet bereid tot concessies op tariefgebied. Alles hangt van Amerika af,
dat door zijn onverantwoordelijke monetaire politiek pressie op Europa uitoefent.
De immoraliteit van den Amerikaan komt vooral voor den dag bij het eenvoudig
ignoreeren der goudclausule in de obligaties. Overigens zijn Roosevelt en Norman
Davis wel vrijhandelsgezind, voor zoover men dat in een sterk protectionistisch land
kan zijn. Op het oogenblik van mijn vertrek liet Verschuur mij bij monde van
Hirschfeld vragen, of ik lid van den Economischen Raad wilde zijn. Na kennismaking
met de samenstelling, waarin het klein-Roomsche en de middenstand overheerscht,
en na een onderhoud met Prof. de Vooys, den voorzitter, een gelukkige keus, heb ik
den Minister na eenige dagen verzocht, mij te willen verontschuldigen, maar aan
deze mededeeling toegevoegd, dat mijn bezwaar tegen de weinig internationaal
georiënteerde samenstelling grootendeels opgeheven zou zijn, indien Trip alsnog
benoemd werd. Ik beschouw elken Economischen Raad zonder Nederlandsche Bank
als abortief. Trip, die niet uitgenoodigd of geraadpleegd was, deelde mij mede, dat
hij zou aannemen. Verschuur is toch in vele opzichten een gevaarlijk man.

12 Mei 1933.
Van Gijn overleden. Hij was reeds lang een opgeschreven man, den laatsten tijd was
hij nauwelijks verstaanbaar. Een van de weinige volkomen eerlijke menschen die ik
in het openbare leven ontmoet heb. Daarbij zeer bekwaam, maar helaas al te heftig
en dan wel eens niet-objectief. Zijn bête-noire was Vissering.

1

Vgl. hier p. 1033.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1036

13 Mei 1933.
Gisteren kwam Hirschfeld mij namens Verschuur mededeelen, dat Trip een benoeming
in den Raad zou aanvaarden en mij vragen of ik in die omstandigheden op mijn
weigering wilde terugkomen, hetgeen ik accepteerde, onder de reserve, dat ik mij
weer terugtrek wanneer ik zie, dat de werkzaamheden te veel zouden zijn. De
benoeming van Trip moet echter eerst door den Ministerraad goedgekeurd worden.
Ook Prof. F. de Vries komt erin, wat een belangrijke versterking is. Van Aalst
daarentegen niet - heeft bedankt, hetgeen ik niet betreur, daar hij de stukken niet
leest en met veel grappen zijn oppervlakkig gevormde meeningen in een vergadering
er dikwijls door krijgt. Van Manen, die pas van een angina pectoris hersteld is, heeft
tot mijn verwondering wel aangenomen. Van Beurden, de pater, die er voor den
middenstand in moest komen, heeft bedankt, omdat hij zich niet van voldoende
portuur vond en tevens meende dat één pater (Beaufort is de andere) in den Raad
genoeg is, overwegingen die hem eer aandoen. Bijleveld komt in zijn plaats, een
antirevolutionaire advocaat. Die partij is ook nog door Diepenhorst1 vertegenwoordigd,
met wien ik het wel eens aan den stok zal hebben. Verder Posthuma, eenige
Katholieken (behalve Trip en Beaufort), Groothoff, directeur van de Billiton, van
wien men veel goeds zegt, Bruins en de totaal onbekende heer Stokdijk uit Rotterdam,
een exporteur die door Engelbrecht sterk aanbevolen is. Alles te zamen een
prestigeloos lichaam.2
De kasmiddelen van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij zijn
sedert één jaar weer met een millioen gedaald, zoodat wij de besprekingen over
staatshulp, die wij verleden jaar met de Regeering voerden en die met de toezegging
van 7 ton crediet, waarvan wij geen gebruik maakten, eindigde, thans met de Benas
(Maatschappij te Behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen) openden. Ik
had een gesprek met Zaalberg, den directeur, bij

1
2

Prof. mr. P.A. Diepenhorst (1879-1953).
Voor de periode 1933-1937 werden uiteindelijk benoemd; mr. D. Beaufort, mr. H. Bijleveld,
prof. mr. W.A. Bonger; prof. mr. G.W.J. Bruins, prof. mr. P.A. Diepenhorst; ir. A. Groothoff,
dr. E. Heldring, prof. H.A. Kaag, mr. H. van Manen, dr. F.E. Posthuma, J.A. Stokdijk, mr.
L.J.A. Trip, prof. ir. I.P. de Vooys, prof. mr. F. de Vries en Ch.J.I.M. Welter. Vgl. K.B. van
18 mei 1933. Hirschfeld meent dat de E.R. een groot succes is geworden. Vgl. diens Econ.
politiek, p. 49.
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Polman alhier, waarin ik hem duidelijk zeide, dat indien wij tot dezen stap overgingen,
dit uitsluitend in het vertrouwen is, dat de Regeering de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij nooit laat zinken. Anders ware het financieren van een
verlieslatend bedrijf met geleend geld niet te verdedigen. Zaalberg, die een zeer
verstandig man is, begreep dit volkomen en hoorde mijn verklaring, dat wij wel nooit
de voorschotten welke de Regeering ons eventueel verstrekken zal, zullen
terugbetalen, met een welwillenden glimlach aan. Ik heb genoeg tegen dezen vorm
van steun gestreden. Hij bleek ook ertegen gekant geweest te zijn.

14 Mei 1933.
Colijn ter begrafenis van Van Gijn gesproken. Hij was mismoedig, daar de Roomschen
(hun linkervleugel) geen ministerie op breede basis willen. Hun linkervleugel wil
van geen bezuiniging weten, in elk geval niet van een samengaan met de meer
conservatieve-niet-rechtschen. Hij ziet zeer sterk tegen een rechtsch ministerie op,
dat in het Parlement geen kans heeft. Wordt er tenslotte een crisis-ministerie gevormd,
dan heeft het ook een zwakke kans. Ik zeide hem, dat de geschiedenis geleerd heeft,
dat een volk den geesel moet gevoeld hebben, voordat het zich voor het gevaar der
inflatie buigt. Trip woonde een deel van het gesprek bij en toonde zich bezorgd, zelfs
eenigszins zenuwachtig over dezen loop van zaken, daar er een stijgende onrust in
zakenkringen heerscht en de Nederlandsche Bank voortdurend goud verliest. Er
wordt zeer veel goud gepot. Hij zeide voor niets in te staan als de ministerieele crisis
niet spoedig door de formeering van een sterk kabinet opgelost wordt. Ik geloof niet,
dat het gevaar van depreciatie zoo imminent is, mits de bank maar ad libitum goud
blijft afstaan.
Met Colijn had ik ook nog een kort gesprek over de mijns inziens urgente
reorganisatie aan Buitenlandsche Zaken, waarvan niets uitgaat, in het geheel geen
leiding aan de vertegenwoordigers in het buitenland geeft en ongeschikt voor
onderhandelen is. Snouck is verstandig, maar neemt geen initiatief. Van Kleffens is
in zijn afdeeling (politiek) goed, doch Nederbragt is in het geheel niet voor zijn taak
berekend.1 Hij kent het verdragsrecht goed, beter dan menig

1

Nederbragt had de leiding van de directie van economische zaken aan buitenlandse zaken,
dat trachtte vast te houden aan de traditionele meest-begunstigingspolitiek. Hij wilde niet
ingaan op de wensen van het Ned. bedrijfsleven. Vgl. Hirschfeld, Herinneringen 1933-1939,
p. 26. Vgl. nog hier onder 9 juni en 18 juli 1933.
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buitenlandsche collega, is totaal gespeend van economische kennis en feitelijke
toestanden, doet niets aan de leiding van gezantschappen en consulaten en is geen
onderhandelaar. Hij zou in een hoogeren rang op een dood spoor gezet en door een
frissche bekwame, talentvolle kracht aan de directie van Economische Zaken
vervangen moeten worden. Colijn betwijfelde of men zoo iemand op een rijkssalaris
zou kunnen krijgen. Ik deel die vrees in den tegenwoordigen tijd in het geheel niet.
Colijn was in de maanden gedurende welke ik hem niet gezien heb, oud geworden.
Zijn oogen waren flets en als weggezonken in hun kassen.

16 Mei 1933.
Vandaag meldt de courant dat Colijn in opdracht heeft een crisisministerie te vormen.
Ik acht zulks beter dan een rechtsch kabinet, dat in zijn economische politiek te veel
op autarchie zou aansturen, waarvan Colijn zelf ook niet afkeerig is. Ik at
gisterenavond bij de Van Doornincks. Van Doorninck, die veel met Colijn gesproken
heeft, zeide dat hij als voorzitter van den Zuiderzeeraad de verdere inpoldering in
zijn kop heeft, om onze productie van tarwe te vergrooten. Grond die ons ƒ 5 à 6000
de hectare zal kosten, terwijl tarwe voor ƒ 4 à 4,50 te koop is. Nu reeds betalen wij
aan de boeren krachtens de tarwewet ƒ 12,50 en moeten de meelfabrieken ƒ 16,50
betalen. Hoe kunnen wij er ons met zoo'n politiek ooit uit werken?

25 Mei 1933.
Het ministerie is er: alle knappe menschen, meerendeels knapper dan hun voorgangers
en toch ...?1 Het is geen ministerie van den krachtman Colijn. Hij heeft met rose
gepacteerd en aldus al de liberale ezels die op hem gestemd hebben, teleurgesteld.
Weldra zal men weten of het nieuwe bewind krachtig zal bezuinigen dan wel het
heil in zware belastingen zal zoeken. Ik ben niet gerust. Ook niet ten aanzien van de
economische politiek, daar alle partijen - behalve de liberalen - en daarin zijn ook
invloedrijke dissidenten - en de socia-

1

Het extra-parlementaire kabinet Colijn bestond uit mr. J.A. de Wilde (binnenl. zaken), jhr.
mr. A.C.D. de Graeff (buitenl. zaken), mr. P.J. Oud (financiën), mr. R.J.H. van Schaik
(justitie), mr. dr. L.N. Deckers (defencie), mr. H.P. Marchant (onderwijs, kunsten en
wetenschappen), dr. H. Colijn (koloniën), ir. J.A. Kalff (waterstaat), mr. T.J. Verschuur
(econ. zaken en arbeid) en dr. J.R. Slotemaker de Bruïne (soc. zaken).
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listen - een boerenpolitiek voorstaan. Protectie wint steeds meer aanhangers en op
een vergadering aan Buitenlandsche Zaken waar men de houding ter conferentie te
Londen1 besprak, was Hirschfeld niet minder in die richting dan Kortenhorst, die
verwacht en van harte hoopt, dat die Conferentie mislukt. Men wil zich zelfs niet
binden tot een douanebestand. Gelukkig zal Colijn het voorloopig nog wel in de
goede richting sturen, maar zijn boerenhart heeft ook hij niet verloren. Mocht die
conferentie mislukken, wat ik nog weiger te gelooven - er zijn teekenen, dat men
den ernst van den toestand begrijpt, maar ook teekenen van roekeloos onverstand,
vooral in Amerika - dan zullen we in onze handelspolitiek noodgedwongen het
element der wederkeerigheid moeten brengen, op gevaar af dat zij op protectie
uitloopt. Dit verkondig ik echter niet. Om op het ministerie terug te komen. Een zeer
zwakke stee is de schepping van een nieuw ministerie van Sociale Zaken, waaronder
de werkeloosheid, onder den braven en zwakken Slotemaker de Bruïne. Kalff aan
Waterstaat is daarentegen een zeer goede benoeming. Van De Graeff aan
Buitenlandsche Zaken vrees ik het ergste, Oud aan Financiën kan meevallen, bekwaam
is hij. Het program van Van Doorninck zal hij wel niet overnemen. Een voornaam
punt is de rol die De Wilde aan Binnenlandsche Zaken tegenover de gemeenten zal
spelen. Klaarblijkelijk heeft Colijn de hoop met deze samenstelling langen tijd een
flinke meerderheid in het parlement achter zich te hebben. Een krachtiger
bezuinigingskabinet zou waarschijnlijk spoedig den nek breken, maar de
verantwoordelijkheid zou dan bij de Tweede Kamer rusten. De dezer dagen te
verwachten ministerieele verklaring zal allicht meer licht geven. Of deze ministers
homogeen zullen kunnen werken, is ook de vraag.

30 Mei 1933.
Uit Weenen, waar de Internationale Kamer van Koophandel haar tweejaarlijksch
congres houdt, ontving ik plotseling het telegrafisch verzoek, door alle of de meeste
ex-voorzitters geteekend, mij voor het tweejarig presidium beschikbaar te stellen.
Na een nacht beraad heb ik er voor bedankt, den voor mij afdoenden grond van
gebrek aan tijd en slapeloosheid aanvoerende. Daarbij gelden nog de volgende
overwegingen: de inwendige organisatie der Kamer is alles

1

De economische en wereldconferentie te Londen, die zou mislukken Vgl. mede voor Colijns
rol: Hirschfeld, Herinneringen 1933-1939, p. 13 vlg
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behalve in orde, de secretaris Dolléans een poseur, er wordt ontzaggelijk veel werk
aan den winkel gehaald, veel gepraat en ten slotte weinig gedaan, ofschoon bij de
Engelsche, Fransche en Duitsche medewerkers knappe menschen schuilen. Ook de
Belgische expert Gérard is zeer goed. De macht berust bij de ex-Presidenten, met
wie de omgang prettig is. Zij bekleeden allen hooge posities in hun landen. Toch
heeft de Kamer geen grooten invloed, ten deele omdat toonaangevende leden niet
overeenkomstig de schoone beginselen handelen welke zij verkondigt. Dan acht ik
het waarschijnlijk, dat de post voor mij meer uitgaven zou medebrengen dan mij
heden ten dage schikt. Het besluit spijt mij in zeker opzicht, want ik heb behoefte
aan meer internationale aanraking dan mij ten deel valt, en allicht zou mijn invloed
in regeeringskringen hier te lande erdoor winnen. Trip, die de beteekenis der
Internationale Kamer van Koophandel overigens niet overschat, ried mij aan de
benoeming te aanvaarden, doch ik liet tenslotte het zwaarst wegen wat het zwaarste
was.

3 Juni 1933.
Zooals ik voorzag, heeft men Fentener van Vlissingen in mijn plaats gekozen, een
man van groote bekwaamheid.

9 Juni 1933.
De Pinksterdagen te Bergen op Zoom doorgebracht met Jet en Miek.1 Prachtig weer.
Heerlijk bloeiende rhododendrons in de bosschen van de Woudsche Plantage.
Gisteren bezocht ik De Graeff, den nieuwen Minister van Buitenlandsche Zaken.
Hij herinnerde zich mij bij zijn schoonvader Van der Wijck2 op Buitenzorg in 1898
gezien te hebben, toen ik met Herman van der Wijck en Ferdinand de Beaufort Indië
bereisde. De ontvangst was zeer vriendelijk, ofschoon ik hem in mijn nieuwjaarsrede
gecritiseerd heb.3 Het gesprek dwaalde later af naar weder-

1
2
3

De beide dochters van Heldring.
Jhr. C.H.A. van der Wijck, de toenmalige gouverneur-generaal van Ned.-Indië.
Vgl. Heldrings nieuwjaarsrede voor de Amsterdamse Kamer van Koophandel 1928, p. 51,
1929, 9. 51, 1931, p. 84. In het algemeen stelde Heldring zijn bezwaar t.a.v. De Graeff door
de formulering van de eis m.b.t. diens eventuele opvolger: ‘In Nederland regeeren wij elkaar
tot elkaars matige ontevredenheid, in een Oostersche samenleving is de werkelijke regeerder
onontbeerlijk’ (1931, p. 84).
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zijdsche bekenden en relaties, geconcentreerd in zijn allerliefste dochter Miek, die
met Paul Gleichman getrouwd is. Het voornaamste doel van mijn bezoek was hem
op de zeer groote leemte aan zijn departement in de organisatie en de behandeling
van Economische Zaken te wijzen, die voornamelijk daarin schuilt, dat Nederbragt
wel een expert in verdragstoestanden is, maar geen leider van een afdeeling, noch
een goed onderhandelaar en tegenover het bedrijfsleven in den lande absoluut vreemd
staat. Er bestaat geen geregelde uitwisseling van intelligente gedachten tusschen het
Departement en de buitenlandsche vertegenwoordigers, die de wereld ingezonden
en aan hun lot overgelaten worden. Klachten daarover zijn legio bij goedwillende
gezanten, secretarissen en attachés, maar langzamerhand verstommen ze, want de
toestand werkt geestdoodend. Het gevolg is dat het zwaartepunt voor economische
aangelegenheden met het buitenland in de laatste jaren meer en meer naar het
Departement van Landbouw, Handel en Nijverheid verplaatst is en men er daar, in
den laatsten tijd beter georganiseerd zijnde, op uit is het heft geheel in handen te
krijgen. Ik heb dezen toestand onlangs met Snouck besproken, die de juistheid van
mijn critiek erkende, maar zelf nooit iets gedaan heeft om hem te verbeteren. Naar
mijn meening dient Buitenlandsche Zaken aan het hoofd van Economische Zaken
een man te hebben die de realiteit van het zakenleven kent, economisch geschoold
is en de noodige vlotheid voor onderhandelen bezit. Nederbragt kan dan tot Raad
Adviseur verheven worden. Ongelukkig beseft hij allerminst zijn tekortkomingen.1
Het bleek, dat De Graeff wel door hem en Snouck tegen het streven van Landbouw
gewaarschuwd was, maar tegenover de aangelegenheid overigens vrij vreemd stond.
Ik had zelfs den indruk, dat het bij hem nog niet heelemaal vaststond, dat men de
behandeling van economische aangelegenheden niet geheel aan het andere
departement overdragen kon. Dan zou Buitenlandsche Zaken een morsdood geraamte
worden, en hoe zou de Minister van dit departement zijn verantwoordelijkheid voor
het buitenlandsche beleid kunnen dragen? Negen-tiende van dat beleid ligt toch op
economisch gebied en beïnvloedt het politieke gedeelte zeer sterk.

1

Volgens Hirschfeld voelde Nederbragt de nieuwe stroming toch wel aan en wilde hij
Buitenlandse Zaken verlaten, mits een acceptabele oplossing gevonden zou worden. Daaruit
sproot zijn benoeming tot president van de havencommissie in Dantzig voort. Vgl. Hirschfeld,
Herinneringen 1933-1939, p. 26, 27.
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Ter vergadering van de Vereeniging voor Economische Politiek vernam ik van
Rutgers nog het volgende over de kabinetsformatie:
Colijn wilde onder alle omstandigheden een regeering waarin liberaal en
vrijzinnig-democraat naast katholiek, antirevolutionair en christelijk-historisch
vertegenwoordigd waren, om een tegenwicht tegen Roomsch te vormen.
Roomsch-katholiek verijdelde het parlementaire kabinet op die basis, om
vrijzinnig-democraat naar zich toe te halen, hetgeen in de kraam der
linksch-roomschen past. (Veel rechtsch-roomschen moeten op Colijn en liberaal
gestemd hebben.) Colijn wilde vrijzinnig-democraat in elk geval bij zich hebben,
om die partij in de toekomst in een roomsch-roode formatie onmogelijk te maken.
Bovendien zag hij in Oud den eenigen parlementariër die De Geer in de Tweede
Kamer kan staan. Zelf kan hij dat niet. Dus moest Oud de portefeuille van Financiën
hebben, waartoe Marchant alleen wilde medewerken als hij Onderwijs kreeg. Daar
Colijn's financieel program, ofschoon door compromissen verzwakt, sterk tegen
vrijzinnig-democratische opvattingen in gaat, voorziet men van het optreden van hun
leiders in dit Kabinet zeer nadeelige gevolgen voor die partij.
Nadat Colijn, geheel in overeenstemming met de wenschen van zijn fractie,
geweigerd had een rechtsch ministerie te vormen, kwam hij tot het extra-parlementair
kabinet, waarin de Roomsch-Katholieken eerst vier zetels verlangden, d.w.z. de drie
die thans zitten en Hermans of een dergelijken linkschen broeder voor sociale zaken!
Dit weigerde Colijn.
Aan liberaal werd eerst de portefeuille van justitie (Knottenbelt) aangeboden en
toen deze weigerde Buitenlandsche Zaken, waarvoor Colijn Patijn1, den gezant te
Rome, en Starkenborgh (Groningen) noemde, die de liberale partij afwees, daar zij
nooit voor liberaal te boek hebben gestaan. Ook schijnt Colijn Prof. Kielstra voor
Koloniën of voor Defensie wel te hebben willen gehad. Liberaal stond op Waterstaat
voor Kalff. Dit geschiedde eerst nadat Colijn dezen eveneens Buitenlandsche Zaken
had aangeboden. Teneinde raad nam hij De Graeff, over wien hij zich eerst vrij
kleineerend had uitgelaten. Vermoedelijk was Colijns oorspronkelijke plan geweest,
Waterstaat aan De Wilde te geven en kreeg deze P.T.T. en radio mede naar
Binnenlandsche Zaken, om den noodigen invloed op benoemingen en omroep te
kunnen uitoefenen.

1

Mr. J.A.N. Patijn.
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De geheele affaire is nogal een heen en weer gescharrel geweest, waarin Colijn zich
behalve tegenover Roomsch-Katholiek niet krachtig getoond zou hebben.
Volgens Rutgers deelt men in politieke kringen niet de verwachtingen van sommige
buitenstaanders, dat de Vrijzinnig-Democratische leden der regeering, gesteund door
hun Roomsche collega's, zich na eenigen tijd tegen de financieele politiek van Colijn
zullen verzetten en de homogeniteit zal verbroken worden. Eerder vreest men, dat
De Geer, die Colijn ongaarne als de beredderaar van door hem in slechten staat
achtergelaten financiën ziet optreden, hem op een gegeven oogenblik laat struikelen,
om dan zelf weer aan het bewind te komen.
Rutgers zegt, dat het plan der nieuwe regeering is geen andere belasting dan de
omzetbelasting, waarin de weeldebelasting opgenomen wordt, voor te stellen, plm.
100 millioen te bezuinigen en de tekorten van 1931 en de 2 volgende jaren door
leeningen te dekken. Het is de vraag of het laatste mogelijk zal zijn.
De toestand is dezer dagen verscherpt door het onbehoorlijke moratorium van
Duitschland1, dat tegelijkertijd het redisconto-crediet aan Amerika afbetaalt en zijn
obligaties tot door allerlei manipulaties gedrukte koersen ingekocht heeft. De
moraliteit is op een ontstellende wijze zoek.

13 Juni 1933.
Kielstra moet nu gouverneur van Suriname worden, volgens ieder die hem kent, een
slechte keus. Ik had via Van Hasselt den Ondernemersraad Ligthart aan de hand
gegeven, doch Colijn had zich reeds verbonden. Evenals Treub faalt hij vaak op het
punt van karakterkennis. Gisteren is de economische conferentie2 begonnen. Langs
constructieve redeneering kan men er geen succes van verwachten en, in tegenstelling
tot Lausanne, dat ondanks alle verwachtingen wel het gewenschte resultaat opleverde,
spelen hier de Amerikanen de eerste viool, die volkomen op hol zal zijn.

25 Juni 1933.
De weigering der Amerikanen tot stabilisatie der wisselkoersen mede

1
2

Per 1 juli 1933 had Duitsland een transfer-moratorium ingesteld. Vgl. Stolper, Deutsche
Wirtschaft seit 1870, p. 173.
Te Londen.
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te werken ontneemt aan de Economische Conferentie alle hoop op succes. Meer en
meer dringt het gerucht door, dat de plotselinge omkeer van Roosevelt naar inflatie
aan dreigende revolutie onder de landbouwbevolking in de graanstaten toe te schrijven
is. Wat nu in de Vereenigde Staten geschiedt, is uitstel van executie met nog grooter
onheilen in den nasleep.

28 Juni 1933.
De gulden heeft weer een aanval te doorstaan gehad. Er is een latente ongerustheid
sedert langen tijd, die tot goudaankoopen op groote schaal en tot koopen van ponden
en dollarwaarden geleid heeft. Aandeelen in guldens zijn belangrijk in koers gestegen,
doch nog altijd is de positie der Nederlandsche Bank sterk. Bezuiniging is dringend
noodig, doch de man in wien het publiek vertrouwen stelt, verdoet zijn tijd op de
Economische Conferentie.1 Middelerwijl hokt alles op de regeeringsdepartementen.
Men hoort hem verwijten, dat hij zich door zijn ijdelheid - een internationale
reddersrol te spelen - laat leiden. Heel billijk is dat verwijt niet, al zal ijdelheid wel
een drijfveer bij Colijn zijn. Hij kon van deze conferentie, na de groote rol die hij te
Genève gespeeld heeft, niet weg blijven en eenmaal daar, moest hij wel het presidium
der commissie voor de economische aangelegenheid aanvaarden.
Maar met dat al voelt men zich onbehagelijk en telkens krijgt dat gevoel nieuwe
impuls. Zoo onlangs de staking van rentebetaling en aflossing door Duitschland, die
ons 50 à 100 millioen per jaar scheelt. Dezer dagen heeft Deterding weer eens tegen
onze monetaire politiek op kwajongensachtige wijze geschetterd.2 Hoe hol deze
aanval ook was, zijn naam maakt dat er aandacht geschonken wordt, en er vond weer
een flinke vlucht uit den gulden plaats, die thans tot stilstand schijnt gekomen te zijn.
Ook Bronsing moest een duit in het zakje doen en deed zulks door een zeer
oppervlakkig artikel in De

1
2

Bedoeld is Colijn, die de Ned. legatie ter conferentie in Londen leidde.
In de vergadering der Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel te Rotterdam op 24 juni 1933
werd een brief van sir Henri Deterding voorgelezen, waarin deze de wenselijkheid en
noodzakelijkheid bepleitte van het verlaten van de gouden standaard en de invoering van de
zilveren standaard. Mr. Beyen keerde zich in dezelfde vergadering hiertegen, wees op het
gevaar van nieuwe deflatieproefnemingen en bepleitte het behoud van de gouden standaard.
Vgl. De Telegraaf, 24 juni 1933 (avond) en van 25 juni 1933 (zondag).
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Telegraaf1, waarin hij Deterding bijviel, tot geringe instemming van zijn collega's
van de ‘Nederland’.

12 Juli 1933.
Voor het oogenblik heerscht er weer kalmte op de valutamarkt, maar het is noodig
dat de Regeering spoedig met een financieel overzicht komt, waaruit blijkt dat de
begrooting van 1934 sluit. Van Doorninck, die eergisteren met zijn vrouw bij ons
at, is zeer tevreden over zijn nieuwen Minister, bekwaam, bescheiden en doortastend,
maar meer belastingman dan financier of econoom.2 Er schijnt dus behalve de
omzetbelasting nog meer belastingdruk op ons gelegd te zullen worden, hetgeen
gevaarlijk is. De bezuiniging vindt bij alle departementen plaats, behalve bij die
welke onder Roomsche ministers staan, vooral niet bij Van Schaik's departement
van Justitie. De groote steden krijgt men vrij aardig onder de knie.
Het duistere punt is Verschuurs agrarische politiek, terwijl het den indruk maakt
alsof hij den Economischen Raad op een dood spoor gerangeerd heeft.3

1

2
3

Vgl. Bronsing, Onze gulden. Schr. reageerde op een redactioneel stuk van 25 juni 1933
volgens welke slechts weinige verantwoordelijke Nederlanders het advies van Deterding
zouden willen opvolgen. Hij meent dat ontelbare verantwoordelijke Nederlanders het in
hoofdzaak met Deterding eens zijn. Bronsing betoogt dat de toestand onhoudbaar is:
scheepvaart en exportindustrie kunnen niet meer concurreren, de halfslachtige politiek van
de regering heeft gefaald. De keus is nu: handhaven van de gulden en terugbrengen van het
loonpeil, of verkleinen van de gulden. Br. betwijfelt of het eerste mogelijk is. De
Telegraaf-redactie acht devaluatie (zij duidt dit aan als inflatie) uit moreel oogpunt
ontoelaatbaar is; zij komt neer op een breuk van alle te goeder trouw gesloten contracten. In
De Telegraaf van 29 juni 1933 (avond) volgt een repliek van Bronsing, waarin deze uiteenzet
niet een pleidooi te willen leveren voor inflatie in de zin van de kunstmatige en voortdurende
opzetting van prijzen als gevolg van de onmatige vermeerdering van het in omloop zijnde
geld. Wat hij wenst is een onmiddellijke actie om de nadelige gevolgen van de gestegen
goudwaarde te niet te doen. ‘Als het kan door algemene verlaging van lonen, huren en renten
en alleen als dat niet kan door muntverzwakking. En dat is waarlijk geen contractbreuk!’ Op
zijn eerste stuk had Bronsing honderden adhaesiebetuigingen gekregen. Uit een en ander
ontstond een contact met prof. F. de Vries en prof. J. Goudriaan, hetwelk leidde tot de
oprichting van de Ver. voor waardevast geld. Mededeling van de heer A.F. Bronsing te
Brasschaat.
Bedoeld is mr. P.J. Oud.
Vgl. brief Heldring aan dr. F.G. Waller, 10 februari 1933, hier als bijlage; id. aan mr. J.H.
Knottenbelt, 10 juli 1933, hier als bijlage; brief mr. L.J.A. Trip aan Heldring, 14 juli 1933,
hier als bijlage.
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In Amsterdam zijn eindelijk de eerste loonsverlagingen erdoor, met de stemmen der
socialisten tegen. De Roomschen zijn echter ook hier dubieus van politiek,
daarentegen zijn de Vrijzinnig-Democraten niet meer te herkennen. Marchant is de
felste bezuiniger in Den Haag en de kleine Abrahams blaft braaf mede.
Eergisteren de beide Rembrandts in het Rijksmuseum onthuld.1 Prachtige dingen.
Het viel samen met het 50-jarig bestaan der Vereeniging Rembrandt, die flink
gehuldigd werd. Zoowel van de Regeering als van de Stad ontving ik de gouden
medaille, die ik op rekening van de Vereeniging schrijf. De medaille van Amsterdam
is in werkelijkheid verguld zilver. Een vergissing of een gebrek aan
waardigheidsgevoel. Tot mijn groote genoegen kreeg Van Hasselt - hoewel laat den Leeuw.

18 Juli 1933.
Heden gesprekken met Hirschfeld en Snouck over de taakverdeeling en samenwerking
tusschen Buitenlandsche Zaken en Economische Zaken. Het blijkt nu, dat voordat
De Graeff minister was, vergaande toezeggingen aan Verschuur ten aanzien van de
overbrenging van een goed deel der economische bemoeiingen van eerstgenoemd
departement naar het ander in den Ministerraad gedaan zijn - dus met goedvinden
van Colijn, waartegen ik hem juist gewaarschuwd heb. Hoewel De Graeff zich
daardoor niet gebonden achtte, weet Snouck nog niet, welk standpunt hij ten slotte
zal innemen. Krachtens bedoelde toezegging zou zelfs de behandeling der
handelsverdragen bij Economische Zaken komen. Snouck acht de positie van
Buitenlandsche Zaken ondermijnd, indien de onderhandelingen over economische
aangelegenheden niet bij Buitenlandsche Zaken komen respectievelijk blijven,
erkennende dat het Departement niet over een geschikte kracht daarvoor beschikte.2
Volgens hem is dat ook bij Economische Zaken het geval, want hij acht Hirschfeld
wegens persoonlijkheid en naam evenmin de aangewezene. Het laatste is waar in
Duitschland, het eerste betwijfel ik. Wel is het juist, dat hij nòch

1

2

De Verloochening van Petrus en Titus van Rijn in Monniksgewaad. Vgl. Toespraak van
Heldring als voorz. Vereeniging Rembrandt, 10 juli 1933, in Gedenkboek Vereeniging
Rembrandt 1883-1933, p. 9.
Vgl. Hirschfeld, Herinneringen 1933-1939, p. 26, 27. Door toedoen van Colijn viel de leiding
in de handelspolitiek aan Economische Zaken toe. Colijns gedachte was zelf de grote
beslissingen in handen te houden.
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Lamping veel afwezig kunnen zijn, zonder den boel hier in het honderd te laten
loopen.
Snouck is overigens tot de ontdekking gekomen, dat de Economische Raad
krachtens de wet niet alleen den Minister van Economische Zaken heeft te adviseeren,
doch de geheele Regeering. Hij zegt zulks niet geweten te hebben toen De Vooys
bij hem was. Hirschfeld betoogt, dat de Minister geenszins van plan is, den
Economischen Raad op den achtergrond te laten. Enfin, voorloopig dient afgewacht
te worden de regeling van de verhouding tusschen de beide departementen.

28 Juli 1933.
Over dit onderwerp aan Colijn geschreven, die dezer dagen van de mislukte
conferentie te Londen terugkeert.

29 Juli 1933.
In de heden verschenen Memorie van Toelichting op de gewijzigde omzet- en
weeldebelasting kondigt Minister Oud behalve de crisisuitgaven een tekort op de
begrooting van 100 millioen aan. Het is nog niet eens de geheele waarheid, want
klaarblijkelijk laat hij de 50 millioen tekort over 1931, welke feitelijk op '33 moet
komen, buiten rekening. Hij spreekt van verdere belastingen en slechts in de tweede
plaats van verdere bezuinigingen o.a. van salarissen. Daar hij onder die overwogen
belastingen een op coupons noemt, vrees ik van deze uitlatingen ernstige gevolgen
op den koers der staatsschuld. Van Doorninck, door mij opgebeld, wist van niets.
De tegenwoordige ministers handelen zonder hun hoofdambtenaren.

31 Juli 1933.
Gisteren met Jet1 Den Bosch bezocht onder leiding van den geestdriftigen en grappigen
burgemeester Mr. F.J. van Lanschot. Het stadhuis met de schilderijen van Van
Thulden, die hier blijkt een zeer goede leerling van Rubens geweest te zijn, mooi
goudleer, goede 18e eeuwsche meubels, de schilderijen van Der Kinderen, een
imposant trappenhuis, kende ik niet, de St. Jan had ik nooit zoo goed gezien (hoewel
nog het laatst dezen winter). Doet binnen aan Amiens denken. Prachtig Gotisch
koperen kroontje, altaarstukje uit Heeswijk, doopvont uit plm. 1490, renaissance
preekstoel uit plm. 1550.

1

Heldrings oudste dochter.
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Het is de mooiste kerk in Nederland. Op Zwijnsbergen koffie gedronken bij zijn
talrijk gezin. Gracieus ontvangen door Mevrouw, geboren Van Meeuwen.1 In den
namiddag den IJzeren Man te Vught, het kasteel Mourik en in het kleine kerkje in
het afgelegen Bokhoven aan de Maas de overweldigend mooie graftombe van een
De Montmorency en zijn vrouw plm. 1647, door Quellinus, een meesterwerk, zoo
goed als onbekend. Die De Montmorency waren heer van Bokhoven, Aalst, Loon
enz. Later kwam de heerlijkheid in het bezit van de Levis-Mirepoix; thans is Van
Aalst seigneur.

5 Augustus 1933.
Ik vertrek vandaag met Jet naar Champéry in Zwitserland, welks landelijke bekoring
ik vaak heb hooren roemen. Ik stel mij voor er ongestoord 3 à 4 weken door te brengen
zonder kranten en economische litteratuur - tezamen met mijn zwagers Chaponnière
en Alec Bungener, die er met hun gezinnen een chalet gehuurd hebben. Ik voorzie
een zeer moeilijken winter en niets dan duisternis in de volgende jaren, mag deze
vacantie wel hebben. Juist dezer dagen vroeg de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij de eerste storting op het crediet bij de Benas op - geheel à
bout de ressources.

6 September 1933.
Zondag teruggekomen. Prachtig weer in Zwitserland. Veel geloopen en geklommen,
meer dan ik dacht nog te kunnen. Hart en longen zijn geen bezwaar voor het stijgen,
maar bij langdurig dalen gevoel ik de knieën meer dan vroeger. Champéry is mooi,
maar wat ingesloten, men heeft er nergens uitzicht op de sneeuwbergen en ook de
wandelingen brengen je niet naar zulke uitzichtspunten. Was ik eenige dagen langer
gebleven - ik bracht er ruim 3 weken door - dan was ik de Dent du Midi opgegaan,
vanwaar men wel de Walliser Alpen en de Mont Blanc groep ziet, maar het moet
een vermoeiende en eentonige toer zijn, waarin ik niet al te veel lust had. Wij hadden
het vroolijke gezelschap van de Chaponnières en Alec Bungener met vrouw en zoons.
Twee dagen brachten we ook te Zermatt door, waar ik het onvolprezen gezicht van
den Görnergrat voor het eerst sedert 29 of 30 jaar weer genoot en den volgenden dag
naar

1

M.J.H. van Lanschot-van Meeuwen.
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Schwarzsee wandelde. Ik had Pernette1 bij mij (en natuurlijk Jet). Te Zermatt troffen
wij Balt2 en de De Bruyns aan. Wij waren tenslotte een dag en een nacht de gasten
van deze laatsten te Spiez, waar zij in een oud en aardig chalet hun prachtige collectie
Rembrandt-etsen benevens een twintigtal goede schilderijen uit de Hollandsche
school, waaronder Saskia, houden. Zij brengen hun leven met reizen, verzamelen en
bergklimmen door, hoewel De Bruyn deze sport tegenwoordig slechts in mijn tempo
beoefent. Het was een ongebroken vacantie van 4 weken, zooals ik jaren niet gehad
heb. Zij deed mij meer goed dan het rondboemelen door Italië of Frankrijk, hoeveel
aantrekkelijker dit voor den geest ook zij.
Den toestand hier vind ik weinig veranderd, rustig en slecht. Prof. de Vries3, Prof.
Goudriaan en Bronsing hebben bij Colijn een aanval op den gouden standaard gedaan,
zonder eenig succes (Trip was er bij aanwezig). Gisteren woonde ik een
commissievergadering van den Economischen Raad bij, waar Prof. de Vries
aanmerkelijk bekoeld bleek. Wij besloten den Raad voor te stellen zijn standpunt in
zake de economische politiek vast te stellen en wel aan de hand van een memorie,
door Hirschfeld samen te stellen. De positie van den raad is overigens nog zwevende
en de machtige centrale commissie voor de Landbouwcrisiswet4 is niet aan den Raad
aangeschakeld. Wel schijnt Verschuur van plan te zijn, mij te verzoeken daartoe als
lid toe te treden, maar tot nu toe is het duidelijk dat die heeren maling aan den Raad
hebben. De Vooys, die zeer pessimistisch over den Raad blijft, maar naar de meening
van Trip niet krachtig genoeg optreedt, omdat hij er te weinig tijd aan besteden kan,
heeft op dringend verzoek van Hirschfeld, die beweerde dat de werkverdeeling en
samenwerking tusschen Buitenlandsche Zaken en Economische Zaken op een oor
na geregeld was, nagelaten tot dusver verdere stappen bij de Departementen te doen,
om in deze zaak schot te krijgen. Intusschen hokken onderhandelingen en
besprekingen met het buitenland. Ik heb daarover in Juni een langen brief aan Colijn
geschreven en een weinig zeggend antwoord ontvangen.

1
2
3
4

De tweede dochter van Heldrings zwager en schoonzuster Chaponnière.
Heldrings jongere broer.
Prof. mr. F. de Vries.
De Centrale commissie van advies (van de Landbouwcrisiswet van 5 mei 1933, Staatsblad
261), die de minister over alle belangrijke zaken bij de uitvoering van de wet van advies zou
dienen.
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7 September 1933.
Dezer dagen de Koningin tweemaal gesproken. Gisteren bezocht zij de nieuwe
Rembrandts in het Rijksmuseum, waarbij ik haar moest rondleiden. Zij bewonderde
zeer den Petrus, minder den Titus. Zij verwonderde zich er over dat Rembrandt ‘zoo kort na de Hervorming’ monniken - misschien dacht hij wel aan St. Franciscus
- heeft kunnen schilderen. Van de ‘Saskia’ vond zij het oor misplaatst, te dicht bij
den neus. Het meest gevoelde zij zich weer door de teekeningen van den meester
aangetrokken. De Prinses was blij zoo weinig schilderijen te zien te krijgen en de
Prins1 bleef ten eenenmale ongevoelig.
Vanmorgen particuliere audiëntie. Ik kon in tegenstelling met vorige jaren geen
lijn traceeren, doch hield mijn allersomberste verwachtingen voor mij. Ik sprak mijn
hoop uit, dat dit Ministerie den gouden standaard zal kunnen handhaven, waartoe
zeer drastische verlaging van uitgaven, in het bijzonder van loonen en steun, noodig
is. Ook geloof ik, zoo zeide ik, zal het volk zulks slikken, mits met vastberadenheid
ingevoerd en niet in het onredelijke gaande. De vooruitzichten der scheepvaart
noemde ik ellendig en achtte subsidieering van geregelde lijnen over eenigen tijd
onafwendbaar. Wij spraken over Suriname: hopeloos; Curaçao daarentegen vrij
gunstig en over honderd andere zaken, eindigden met Anna Paulowna als
leerling-schilderes in de collectie der Hermitage, waarvan de Koningin nog een
product bezit in den vorm van een copie van een Murillo.

12 September 1933.
Het bezoek der Koningin is ditmaal voortreffelijk verloopen. De houding van het
publiek was sympathiek, er werd veel Oranje gedragen en op Zaterdag, den dag van
het défilé in het Stadion, kon men van een ouderwetschen Oranje-dag spreken.2 Het
voortreffelijke weer deed veel om dit effect te bereiken. Onder de oppervlakte schuilen
echter minder goede tendenzen. Hoewel er zonder twijfel een golf in behoudende
richting zich onder het volk voortplant, is van deze gelegenheid gebruik gemaakt om
voor de nationaal-socialistische en fascistische stroomingen propaganda te maken,
naar ik vermoed

1
2

Prins Hendrik.
Het betrof hier het huldebetoon in het A'damse stadion op 9 september 1933 t.g.v. het 35-jarig
regeringsjubileum der koningin.
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met volledige medewerking van het Hof, waarschijnlijk niet van de Koningin zelve,
die echter de onvoorzichtigheid begaan heeft, de hulde in het Stadion van de
jongelieden Thoolen c.s. te aanvaarden, zonder den Burgemeester te raadplegen.
Thoolen, medisch student, die onder zijn tijdgenooten niet zeer gezien en wegens
niet zeer correcte handelingen uit de Burgerwacht geroyeerd is, heeft de zaak
voortreffelijk georganiseerd met talent en brutaliteit. Generaal Snijders, het
paradepaard van de partij ‘Nationaal Herstel’, heeft hem daarvoor uitbundigen lof
toegezwaaid en hem min of meer gekenschetst als den man die in de toekomst de
nationalisten tegen de anti-nationalisten zal aanvoeren. De mislukking van het
evenredig kiesrecht, dat de politiek hopeloos verknoeid heeft, de lamlendigheid van
het Kabinet Ruys-De Geer, de werkeloosheid onder jongelui van beschaafden stand
heeft de rangen van volgelingen van Mussert en anderen doen aanzwellen. Het is
bedenkelijk, dat zulke elementen als Thoolen in zoo'n strooming een rol gaan spelen.
Ik geloof niet aan de duurzame vestiging in ons land van een fascistisch régime, dat
de willooze onderwerping aan van boven gedecreteerde regels medebrengt, maar
met de toeneming van den invloed, nu reeds zeer merkbaar, heeft men te rekenen en
zij kan tot heftige botsingen aanleiding geven. En daar de wederpartij ook
extremistisch en door de meerderheid van het volk niet gewild wordt - het
communisme - zal er wellicht een periode komen, dat iets als een fascistisch bestuur
een tijdlang een oppermacht krijgt. De S.D.A.P. treedt in dien tijd op den achtergrond,
zij lijdt aan hevige coliek en schijnt zich zelve overleefd te hebben, al steunt zij nog
op de vakvereenigingen.
Zooals ik zeide, heeft het Hof de huldebetooging sterk aangemoedigd. Ik hoor
indirect van Lottgering, den jeugdigen voorzitter, dat Van Geen voortdurend met
hem in aanraking is geweest en den wensch te kennen gegeven heeft, lintjesjagers
als de Burgemeester en Vattier Kraane er buiten te laten. De karakteristiek is niet
onjuist, maar het is gevaarlijk tegenover zoo'n troep jongelieden, den Burgemeester
van Amsterdam zoo te declineeren. De Vlugt is door Thoolen vrijwel als oud vuil
behandeld, nadat hij het succes bij de Koningin buiten hem om bereikt had, hetgeen
De Vlugt niet verhinderd heeft het eere-voorzitterschap van het comité onder Röell
te aanvaarden. Thoolen had mij ook tot het lidmaatschap uitgenoodigd en ik had
aangenomen onder voorbehoud dat de Koningin de hulde aanvaardde, De Vlugt
eere-voorzitter werd - en de zaak geen politieke strekking had. Ik heb er sindsdien
niets meer van gehoord.
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16 September 1933.
Jan1 is gisterenavond goedsmoeds en opgeruimd naar Amerika vertrokken. Wellicht
blijft hij ettelijke jaren weg. In het gezin is het een groot gemis, want hij brengt er
vroolijkheid. Zijn toekomst is geheel onzeker. Voorloopig zal hij werken bij de
Curaçaosche2 te New York en misschien op San Domingo. Wat wordt er van
Roosevelt's bokkesprongen? Sociale troebelen? Kan een oorlog in Europa, tevens
het einde der beschaving in ons Westen, nog lang uitblijven? Ik hoop het, maar
betwijfel het. Wanneer zal Japan in Indië verschijnen? Het zal zich wellicht eerst op
Rusland werpen, maar het is in elk geval het meest oorlogsvaardige volk ter aarde.
Dit zijn alles dreigende problemen, die de toekomst van onze jeugd overschaduwen.
Jan trekt er zich gelukkig weinig van aan. Zijn kantoorprestaties worden door mijn
neef Carel3, zijn patroon, zeer geroemd. Des te beter.

21 September 1933.
62 jaar oud vandaag. Je niet ouder gevoelen dan 20 jaar geleden ondanks 20 jaar
slecht slapen, is niet onbevredigend. Dat ik het nog een jaar of 15 moge uithouden
en krachtig blijven. Dan staan alle kinderen op eigen beenen. Hoe het met de financiën
zal losloopen, is een andere vraag. Ik verlaat dit mooie huis eerlang en hoop het
grootste deel van mijn kunstverzameling te kunnen verkoopen. ‘Hopen’ is een wrang
woord in dit verband, want ik ontdoe mij dan van hetgeen mijn plezier in het leven
geweest is. Ik heb echter geleerd te berusten.
De begrooting van het kabinet Colijn beantwoordt aan de verwachting. De
camouflage van De Geer wordt geopenbaard, het evenwicht (op papier) hersteld in
de eerste plaats door belastingen, in de tweede plaats door bezuinigingen. De troonrede
spreekt van de noodzakelijkheid van leven op een lager peil, maar de omzetbelasting
en de kunstmatige prijsvorming in den landbouw maken het leven duurder. Op deze
wijze komt de welvaart niet terug en wordt de gouden standaard niet gehandhaafd.
Het lager onderwijs, dat nog meer dan 100 millioen kost, wordt nauwelijks besnoeid,
over vermindering van den werkloosheidsteun nauwelijks gesproken. La critique est
aisée, mais -

1
2
3

Heldrings oudste zoon.
De Curaçaosche Handel-Mij. N.V.
Johannes Carel Henrik Heldring (1887-1962), dir. van bovengenoemde maatschappij.
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Intusschen is een enorme macht in handen van de centrale commissie ex art. 25 der
landbouwcrisiswet gelegd, die uit agrariërs, gedeeltelijk kamerleden als v.d. Heuvel1
en Hubar, laatstelijk ook Hiemstra, en ambtenaren als Van Doorninck en Hirschfeld
bestaat.2 Zij is adviseerend, maar Verschuur doet wat zij voorstelt. Invoeren worden
verboden of aan heffingen onderworpen, uitsluitend ten voordeele van land- of
tuinbouw en zonder consideratie voor de belangen van derden. Evenals in den oorlog
zijn talrijke kantoortjes ontstaan van een fruitcentrale, aardappelcentrale,
tarwecentrale, waar dergelijke maatregelen bekokstoofd en uitgevoerd worden.
Behoorlijke controle op de aanwending en het beheer der geïnde gelden bestaat tot
dusver niet, ook geen centrale leiding. Het is een wilde en gevaarlijke boel. Hirschfeld
zegt den Minister tegen de consequenties van die ‘je-doe-maar’ politiek gewaarschuwd
en hem er toe aangespoord te hebben, eenige lieden uit industrie en handel aan de
commissie toe te voegen, voor de nijverheid Van Leeuwen (van de Gist- en
Spiritusfabriek) en voor handel en nijverheid mijn persoon, die tevens qualitate qua
voor den Economischen Raad zitting zou nemen. Van Leeuwen heeft aangenomen
en dringt er bij mij op aan hetzelfde te doen, ofschoon deze commissie niet aan den
Economischen Raad gesubordineerd is. In den boezem van den Economischen Raad
wenscht men dat ook. Het is een vraag van beschikbaren tijd voor mij, of ik deze
missie van Daniël in den leeuwenkuil zal kunnen aanvaarden.3
S.P. van Eeghen neemt wegens hoogen leeftijd (80 jaar) zijn ontslag als president
van commissarissen bij ettelijke ondernemingen, o.a. bij de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij, commissaris blijvende. Hoewel hij geestelijk nog geheel
‘bij’ is, moet men dit besluit prijzen. Ik heb 34 jaren met hem in de Maatschappij
gewerkt. Hij is een goed voorzitter geweest, ofschoon niet een man van de allure als
Op ten Noort indertijd. Paul den Tex wordt zijn opvolger, de onder-voorzitter, Van
Aalst, voor de eer bedankt hebbende, ondanks mijn aandrang, dien ik meende te
kunnen uitoefenen daar hij geen ambities meer heeft, die vroeger de zakelijke
behandeling van aangelegenheden doorkruisten. Hij zegt te groote zorgen
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Chr. van den Heuvel voorz. Chr. boeren- en tuindersbond en lid Tweede Kamer.
Vgl. hier noot 4, p. 1049.
Inderdaad nam Heldring ook aan. Vgl. hier p. 1056.
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met de Handel-Maatschappij te dragen, om er nieuwe bij te nemen. Hij zegt, dat zij
tot een reconstructie van kapitaal moet komen, omdat zij haar suikerbelangen op
Java op o zal moeten afschrijven. Inderdaad is die industrie voor ¾ ten doode
opgeschreven. Jaren geleden, in den tijd toen Walree directeur was, heb ik hun
aangeraden, hun toenmaals bloeiende suikerfabriek in een afzonderlijke onderneming
onder te brengen en de aandeelen ervan aan de markt geleidelijk te verkoopen, daar
ik vond, dat de Nederlandsche Handel-Maatschappij op die kaart te veel had staan.
Men heeft er waarschijnlijk nooit ernstig over gedacht.
De ondergang der Java-suikerindustrie is, behalve voor de aandeelhouders, een
ontzaglijke ramp voor de geheele Nederlandsche economie.

25 October 1933.
De kogel is door de kerk; wij verhuizen naar een etagewoning in de Lairessestraat.1
Ik had het sedert 3 jaren zien aankomen en ben dus met de gedachte verzoend. Het
technische werk: nazien van honderden brieven, waaruit een selectie te bewaren is,
van boeken en meubels die men weg wil en moet doen, geeft een overmaat van
drukte. Heerengracht 478 is in plm. 1814 door mijn overgrootvader Sillem2 van de
Boreels gekocht, dus ongeveer 120 jaar in de familie geweest. Er zijn vele
herinneringen aan verbonden en evenzoo aan alle kunstschatten, die ik in den loop
van tijd verzameld heb en nu voor het grootste deel aan Mensing ten verkoop moet
toevertrouwen. De personeele belasting aan Heerengracht 478 verbonden, plus de
bediening, is hooger dan de etagehuur, belasting en loon in de nieuwe woning.
Verkoop ik het huis, thans is er geen vraag naar, dan wordt de positie belangrijk
beter.

Parijs, 28 November 1933.
Verhuizing eindelijk achter den rug. We mogen niet klagen, we zijn klein, maar goed
geïnstalleerd in een vrij moderne flat, waar de huishoudelijke zorgen voor Olga3
minder vermoeiend dan in het groote huis op de Heerengracht zullen zijn. Maar mijn
gedachten gaan naar

1
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dat oude huis vaak terug en ik herinner mij mijn spelen met Herman van Lennep,
ook al 30 jaren dood, aan de voeten van mijn grootmoeder, die in de huiskamer aan
hetzelfde venster placht te zitten, aan den tuinkant, waar ik later zoo vaak mijn moeder
en daarna mijn lieve vrouw zag. Dat groote mooie huis, misschien het mooiste van
Amsterdam, dat nu koud en verlaten staat en wel nooit meer voor de vroolijke
kinderstemmen geopend zal worden, die er eenige generaties in geschald hebben.
Mijn prachtcollectie van schilderijen en oude meubels zal door Frederik Muller1
in het voorjaar geveild worden, tenzij het oogenblik daartoe ongunstig mocht zijn.
Ongeveer 1000 boeken zond ik naar Hertzberger2, die ze in Februari zal verkoopen,
een deel van mijn postzegels, Engelsche koloniën, naar Londen, waar ze £ 900
opbrachten, vele boeken naar de Economisch-Historische Bibliotheek, andere naar
de boekerij van het Aardrijkskundig Genootschap (ten geschenke), mijn verzameling
van moderne Fransche en Deensche ceramiek in bruikleen aan het Stedelijk Museum,
enkele prachtige Javaansche krissen deed ik aan het Oost-Aziatisch museum voor
inkoopprijs over, mijn collectie Japansch metaalwerk, die in dit museum in bruikleen
aanwezig is, zal, hoop ik, geleidelijk in zijn bezit overgaan. De hoop, dat enkele van
mijn schilderijen, o.a. de Velasquez, het mansportret van Titiaan, dat van Tintoretto,
dat van Caravaggio, de prachtige Florentijnsche buste, de unieke majolicacoupe, op
leeuwen geschraagd, te eeniger tijd in het Rijksmuseum zouden komen, gedeeltelijk
als mijn schenking, wordt helaas niet verwezenlijkt. Schenken kan ik mij niet meer
veroorloven, en in mijn positie van voorzitter van de Vereeniging Rembrandt is
verkoop zelfs tot inkoopprijs niet zonder bedenking, vooral met een dubbeltongigen
man als Schmidt Degener3, die bovendien van Italiaansch aardewerk en sculptuur en
Fransche meubelen (waarbij tenminste één museumstuk is, nl. de commode Louis
XVI van Wolff) weinig verstand heeft.
Ik blaas thans eenige dagen te Parijs uit, waar een bezoek aan mijn zieke
schoonmoeder4, helaas ongeneeslijk, gewenscht was. Van die rustdagen maak ik
gebruik om mijn verwaarloosde particuliere cor-
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respondentie en mijn notities in dit boek bij te werken, want de verhuisdrukte viel
met veel ander werk samen.
In de eerste plaats geeft mij mijn oude Koninklijke, die sedert den val van den
dollar meer en meer het punt nadert waarop zij geheel vastraakt, veel zorgen. Wij
moeten trachten Zaalberg, den directeur der ‘Maatschappij ter behartiging van de
Nationale Scheepvaartbelangen’, en Van Doorninck, en door hen de Regeering, te
doen inzien, dat de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij moet blijven
voortbestaan in het belang van de Nederlandsche economie en dat daarvoor staatshulp
in anderen vorm dan crediet noodig is. Dat gaat niet in eens. Veel pleidooien zijn er
voor noodig. Mijn nieuwe lidmaatschap in de landbouwcrisiscommissie geeft mij
veel werk, voorloopig vruchteloos, want de verpletterende meerderheid van agrariërs
wil niet van vermindering van steun hooren, die inderdaad overmatig is en het
bedrijfsleven meer en meer ontwricht en beknelt. Te oordeelen naar verzekeringen
van Verschuur aan den Nijverheidsraad gloort echter eenige hoop, dat de Minister
den Nijverheidsraad en den Economischen Raad voortaan over landbouwmaatregelen
zal hooren. Ik vrees evenwel, dat de hoogte van den steun voor 1934 vastgelegd is,
zoodat wij op zijn best iets tegen 1935 bereiken kunnen. De vraag is overigens of
Verschuur, die heel goed weet dat zijn steunmaatregelen meer op politiek dan op
economie berusten, niet politiek zal blijven denken en het oor niet aan den Roomschen
heer Wintermans, een vriendelijk maar uiterst bekrompen landbouwman van extreme
agrarische noties, feitelijk directeurgeneraal van den landbouw, zal blijven leenen.
De notulen der zittingen en mijn nota's geven overigens licht.
De Economische Raad begint zich heel langzaam in zijn positie te vestigen. Zat
De Vooys er meer achterheen, dan zou het vlugger gaan, al wordt hij b.v. door den
Nijverheidsraad en nog meer door de Landbouwcrisiscommissie met argwaan en
geringschatting beoordeeld. Overigens vallen de debatten in den Economischen Raad,
wat peil betreft, mede. Slechts de benoeming van den heer Stokdijk, een pauvre sire
met minder dan middelmatig middenstandsintellect, blijkt meer en meer een vergissing
te zijn.
Men komt thans tot de samenstelling van zg. vaste commissies, die gedeeltelijk
uit leden van den Raad samengesteld en daaraan aangeschakeld zullen zijn. Men wil
mij als Voorzitter van de Commissie voor de Handelsverdragen, waartoe ik bereid
ben onder voorbehoud van een juiste samenstelling, waaromtrent Verschuur
waarschijnlijk
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overleg met mij zal plegen. Het zal de eerste maal sedert langen tijd zijn, dat zoodanig
overleg plaats vindt en ik betwijfel of het hem aangenaam zal zijn.
Hoe machtig hij is, bleek in den laatsten tijd uit zijn overwinning op Colijn en
Oud terzake van de uitkeering van ƒ 5, - per koe, waarmede zeven millioen volkomen
onrechtmatig aan de veehouders toegestopt wordt.1
Dit landbouwbeleid zou ons ook wel eens den gouden standaard kunnen kosten,
indien hij niet reeds eerder onder aanvallen van buiten zwicht. Nergens in het
buitenland wordt de goudpositie van Nederland voor sterk aangezien en technisch
is zij b.v. minder sterk dan die van Frankrijk met zijn kleineren buitenlandschen
handel en zijn enormen goudvoorraad. Hier in Frankrijk windt men zich echter op,
als er een paar milliard goud over de grens gaan en naar ik hoor, zijn de
hoofdambtenaren van het Departement van Financiën inflationist, terwijl de publieke
meening één keer inflatie genoeg vindt. Intusschen houdt de successie van zwakke
radicale ministeries de onrust gaande. Men zegt, dat Herriot zijn tijd beidt en hoopt
een rol à la Poincaré te spelen, wanneer het oogenblik naar zijn oordeel gekomen is.
Het zou de eerste keer zijn, dat hij zich om de financiën des lands bekommerde, maar
ook Poincaré wist niets van financiën toen hij het roer in handen nam en het land
redde. Alles wat noodig is in zoo'n tijdsgewricht, is vertrouwen in den leider.
De evoluties van Roosevelt, die misschien met een spoedige stabilisatie van den
dollar eindigen, maar de graan- en katoenboeren nog niet tevreden hebben gemaakt,
en de argwaan die men hier ten opzichte van Duitschland koestert, maken den
wereldtoestand buitengewoon onzeker, om van mogelijke verrassingen in het Verre
Oosten niet te spreken.

31 December 1933.
Het is een duister jaar dat achter ons ligt. Ik zie voor Nederland vooralsnog geen
beterschap. Alles zucht, steunt en kraakt onder de deflatie, omdat de vermindering
van productiekosten geen gelijken tred houdt met de vermindering van
kapitaalswaarden. Loonen dalen
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Bij ministeriële beschikking van 23 november 1933 werd bepaald, dat uit het Landbouw
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te langzaam, rentelast in het geheel niet. Hoe lang zal dit duren? Vermoedelijk eenige
jaren, want ons productiekostenpeil en dat van het levensonderhoud zijn nog ten
minste 20% boven dat van het concurreerende buitenland. Maar er zijn machtige
tegenstanden aan het werk, die het deflatieproces doorkruisen - dat is het streven
naar autarchie en het daaruit voortvloeiende rijzen der prijzen voor de
landbouwproducten. Ik acht het meer en meer waarschijnlijk, dat de invloed daarvan
en het te langzame tempo van de loondaling, waartoe in de eerste plaats vermindering
der werkloosheidsuitkeeringen noodig is (waarmede men, naar men zegt, in het
voorjaar een krachtig begin zal maken) ons van den gouden standaard afdringen. Ik
begin het zelfs te hopen, nu de Regeering, naar het schijnt, niet bereid is de
noodzakelijke conclusies uit haar muntpolitiek ten aanzien van onmisbare bedrijven,
welke ten gevolge van die politiek dreigen ten onder te gaan, te trekken. Tot die
bedrijven behooren de lijnreederijen, die de eenige gelegenheid tot export overzee
en een niet te vervangen gelegenheid tot aanvoer voor ons overig bedrijfsleven
verschaffen. De gesprekken welke Van Hasselt en ik, eerst met Verschuur, daarna
met Colijn hebben gevoerd, ten slotte ook met de Maatschappij ter behartiging van
Nationale Scheepvaartbelangen, stemmen mij althans vrij pessimistisch. Men zal de
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij nog wel meer geld willen
leenen, maar geen subsidie geven, en dat terwijl onze kas uitgeput is en het
exploitatieverlies, zonder rente en afschrijving, over het afgeloopen jaar ongeveer
een millioen zal bedragen.
Waren er geen algemeene belangen in het spel en moesten wij als directie niet
alles doen om stilstand van het bedrijf en daarmede verlies van clientèle en goodwill
te voorkomen, dan zouden wij het crediet moeten weigeren, de belangen van
obligatiehouders en aandeelhouders aldus zooveel mogelijk sauveerende en het op
faillissement - of men ons surséance zou verleenen, is uit hoofde van den
verlieslatenden gang van zaken en het overschot van actief op passief twijfelachtig
- laten aankomen. Daarmede zouden echter de hervatting van het bedrijf en het
bestaan van meer dan 4000 werknemers in gevaar gebracht zijn. Indien de Regeering
ons maar verklaarde, dat zij bereid zou zijn het volgend jaar te subsidieeren, mits
aandeel- en obligatiehouders de noodige offers brengen (daarvoor is een wettelijke
regeling van het dwangaccoord buiten faillissement noodig, waarop wij aandringen
doch dat op verzet bij Justitie en ook bij Financiën stuit), dan zouden wij een
overbruggingscrediet voor één jaar nog wel durven aanvaarden.
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De aarzeling met subsidies te beginnen, kan ik mij zeer goed begrijpen, maar de
ondergang van bedrijven als dat der Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij is een nog grooter gevaar voor het interne evenwicht dan
subsidies ten bedrage van ettelijke millioenen, om van het nationale prestige dat met
de handhaving van de 79-jarige Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij
en haar uitnemende reputatie in een groot gedeelte der wereld verbonden is, niet te
spreken. Iemand als Verschuur, op het binnenland georiënteerd, gevoelt dat niet.
Colijn weet wel beter, maar soms geloof ik, dat bij hem de gouden standaard doel is
geworden en niet het middel is, om het land zoo goed mogelijk door de branding
heen te sturen. Het is inderdaad een middel, en indien uitvoerbaar, het meest
deugdelijke. De uitvoerbaarheid hangt in de eerste plaats van de vraag af of wij de
inkomsten- en uitgavenposten op onze betalingsbalans ermede in evenwicht kunnen
houden. Zoo niet, dan maken wij onverbiddelijk vroeg of laat den sprong in het
duister, want aan een beheersching van de depreciatie geloof ik niet, in tegenstelling
met de Rotterdamsche geleerden.1
Indien onze valuta met 20 of 30% deprecieerde, zou een bedrijf als het onze
voorloopig uit de moeilijkheid zijn, onze inkomsten zouden met eenige millioenen
verminderen, onze uitgaven veel minder, maar niemand kan zeggen, waartoe de
sprong ten slotte leidt.
Ga ik aldus 1934 met bezorgdheid in, laat ik althans dankbaar zijn, dat ik mijn
gezondheid bewaar en de kinderen gedijen en vroolijk zijn.
Onlangs maakten we op een prachtigen Zondag in een landschap van Van der
Neer een schaatsentocht naar de Nieuwkoopsche plassen. Als je dit nog kunt doen
en genieten op 62 jaar, heb je niet te erg te klagen.

[1934]
12 Januari 1934.
Verschuur wijst ons verzoek om subsidie af, met een ergerlijk dommen brief (van
Hirschfeld, door Van Rhijn geteekend). Vandaag bij Colijn geniet ik beter onthaal.
Hij zal er alles op zetten om nog in Februari door de Kamers in een wettelijke regeling
van het dwangaccoord buiten faillissement te doen voorzien.
Overigens zaten we wel ¾ uur over Indië te praten, waar het financieele défaitisme,
zooals hij de mentaliteit daar noemt, hem dwars
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zit. Hij schiet blijkbaar slecht met De Jonge op, die volgens de meeste berichten,
behalve dat van Everts, directeur-generaal der Paketvaart, die hem tegenover mij
zeer loofde, niet voor zijn zware taak berekend is. Ik heb zelf slechts één indruk, en
wel door een verslag van een audiëntie die zijn neef De Jonge1 van de Javahout
Maatschappij met hem had. Die werd daarin op een kwajongensachtige manier
afgeblaft. Colijn wilde in het voorjaar naar Indië vliegen - 3 weken heen en terug
om de atmosfeer daar te kunnen peilen. Hij zal het wel niet doen, ware het alleen om
te voorkomen, dat de Gouverneur-Generaal op éclatante wijze zijn ontslag neemt.
Colijn gaat vanavond naar Wiesbaden om te herstellen van een angina, die hem
plaagt.

30 Januari 1934.
Colijn is terug, niet beter, naar ik hoor van Van der Waals. Hij heeft er 17 bioscopen
bezocht om den invloed van het Nazi-weezen te leeren kennen, terwijl hij in de open
lucht had moeten vertoeven. De man speelt met zijn gezondheid, die, hoe krachtig
ook, een begrensd weerstandsvermogen heeft. Hij is 64 jaar oud, rookt behalve nu
hij zijn keel kapotgerookt heeft, 25 sigaren dagelijks, waaronder ettelijke Havana's
en klom een jaar of 4 geleden zonder eenige training plotseling op den Mönch. Ik
ontmoette hem daarna te Genève. Hij vertelde mij, dat hij urenlang in de sneeuw
naar adem had liggen hijgen.
Het is intusschen gebleken, dat het dwangaccoord buiten faillissement slechts in
surséance van betaling speelt, en daar surséance de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij den nekslag zou toebrengen, hebben wij een wijziging in
de wet op de Naamlooze Vennootschap noodig, krachtens welke een meerderheid
van obligatiehouders (bij genoteerde leeningen) de minderheid kan binden. Hierover
is Van Haersolte, onze jurist, bij Van Schaik2 geweest, maar het wachten is nu op
Colijn en Verschuur, welke laatste eerst heden van 3 à 4 weken verlof terugkomt.
Intusschen hebben wij een 2de millioen bij de Maatschappij ter behartiging van de
Nationale Scheepvaartbelangen aangevraagd om te kunnen blijven draaien. Dit
vermeerderen van schuld bij een exploitatieverlies van 1 millioen is echter verkeerd
en gevaarlijk. Verschuur, zoo hoorde ik van Van der
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Houven van Oordt, wil echter niet van subsidie weten, niet alleen nu niet, zooals
Van Doorninck schijnt te meenen met het oog op de actie voor loons- en
werkloosheidssteunverlaging, die de Regeering in het voorjaar wil inzetten (ook
Colijn bevestigde mij dit onlangs) en die door subsidieering van de scheepvaart, vóór
dien ingeluid, zou verzwakt worden (ik ben het daarmede niet eens), maar ook daarna
niet. Of hij niet begrijpt, dat daarmede de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij en ook andere lijnen te gronde gaan of dat hij op het oog
heeft de scheepvaart onder staatsleiding te brengen, weet ik niet. Hij spreekt niet met
ons, althans hij beslist zonder nader overleg.
Dit maakt mijn positie in den Economischen Raad, die mij als Voorzitter van de
Commissie voor de Handelsverdragen aan hem heeft voorgesteld, moeilijk, doch
daar in den boezem van den Raad de indruk bestaat, dat Verschuur ook den Raad
een lastige instelling vindt, die hij wel kan ignoreeren, is het niet uitgesloten, dat het
tot een conflict komt, dat met de ontslagneming van den Raad, of althans van de
voornaamste leden, eindigt.
Van Vlissingen1 was onlangs bij mij om mij te verzoeken, deel uit te maken van
een internationaal comité van 10, dat de Internationale Kamer van Koophandel inzake
stabilisatie der wisselkoersen moet adviseeren. De Amerikaansche Kamer van
Koophandel, die alle regionale Kamers van Koophandel in de Vereenigde Staten
omvat, heeft zich voor stabilisatie van den dollar uitgesproken en wenscht steun van
toonaangevende Europeesche zijde om kans te hebben op Roosevelt's medewerking.
Ik nam aan onder voorbehoud van deelneming door prima menschen uit andere
landen en met name uit Engeland, dat den tijd voor stabilisatie van den wisselkoers
tusschen pond en dollar niet gekomen zal achten, voordat de verhouding, die thans
ongeveer 5,25 is, aanzienlijk gedaald zal zijn. Ik zie stabilisatie voor het eerst noodige
voor wereldherstel aan, omdat niet-internationale zaken door niets in die mate
belemmerd worden als door voortdurende hevig schommelende wisselkoersen, doch
acht haar slechts mogelijk nadat het schuldvraagstuk opgelost zal zijn, en slechts
duurzaam, indien het vrije ruilverkeer tot op zekere hoogte hersteld zal zijn en de
interne koopkracht van de nationale munt overal ongeveer dezelfde zal zijn. Dit
beteekent niet alleen dat Engeland het pond niet ten onrechte niet aan een te lagen
dollarkoers wil vast-
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leggen, maar dat van den gulden ook plm. 30% moet afgaan. De vraag voor mij is
of deze devaluatie van regeeringswege moet geschieden, tegen den tijd dat de
stabilisatie een feit zal worden, dan wel of men op zien komen mag spelen. Het is
nl. zeer goed mogelijk dat bij het naderen van stabilisatie een zoodanige
kapitaalexodus naar dollar en pond plaats heeft dat de gulden vanzelf daalt. Ook is
het mogelijk, dat dit niet geschiedt, in welk geval wij ons deflatieproces nog voor
onbepaalden tijd voortzetten. Of dat mogelijk is zonder te groote afbraak en ruïne in
het productie-apparaat en sociale troebelen teweeg te brengen, valt niet te zeggen.
Ik zou het niet wenschelijk achten de proef te nemen, al mag men aannemen, dat
stabilisatie een enorme opleving van het wereldverkeer zou veroorzaken, waarin wij
ons deel zouden hebben.
Hier te lande breidt in zakenkringen het verlangen naar het verlaten van den gouden
standaard zich steeds uit, hoewel de argumentatie oppervlakkig blijft. Trip is echter
onvermurwbaar. Hij bezit grote overredingskracht.
De vorige week bewees ik de laatste eer aan S.P. van Eeghen, op 80-jarigen leeftijd
plotseling heengegaan, zittende op een bank in zijn tuin. Hij was geen groote figuur,
maar een zeer verdienstelijk man. Ik schreef heden op verzoek van Alex1 een stukje
in het Handelsblad2, waarin ik zijn zwakke zijde onvermeld liet. Ik heb veel aan hem
te danken.

2 Februari 1934.
Eergisteren bleven Waller, Kalff, Cremer en ik na een vergadering van de Vereeniging
voor de Economische Politiek nog wat napraten. Waller, die devaluatie van den
gulden voorstaat, en Kalff, die daartegen is, hadden het met elkaar aan den stok. Ik
stond aan de zijde van Kalff, maar sprak mijn beduchtheid uit, dat de Regeering den
gouden standaard niet zal kunnen handhaven, eenerzijds wegens het ingevolge den
landbouwsteun stijgende prijsniveau, anderzijds wegens de veel te langzame daling
der loonen, trouwens twee verschijnselen die tegen elkaar indruischen. Kalff zeide
toen vertrouwelijk dat de loonsverlaging in het Kabinet o.a. door Verschuur
tegengehouden

1
2

Heldrings broer, ir. A. Heldring, de directeur van het Algemeen Handelsblad.
Vgl. Heldring, S.P. van Eeghen *. ‘S.P. was geen ingewikkelde natuur. Hij was de scherpe
zakenman van oud-Amsterdamsche allure.’
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wordt, terwijl Slotemaker de Bruïne uit weekhartigheid niet in staat is den strijd te
voeren. Oud en De Wilde zijn energiek, maar helaas toont zich de sterke man Colijn
in zulke gevallen niet de waardige drager van dien naam. De z.g. commissie-Hacke1,
een commissie van intelligente hoofdambtenaren, is met een zeer goed voorstel van
loonsverlaging en werkverschaffing met lagere loonen gekomen. Kalff vreest, dat
het Kabinet niet of ten halve overneemt. Heeft hij gelijk, dan krijg ik ten aanzien van
den gouden standaard eveneens gelijk.

7 Februari 1934.
De moeilijkheden voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij
worden steeds grooter. Het eerste crediet van 1 millioen door de Maatschappij ter
behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen gefourneerd, is uitgeput - in
December en Januari opgevraagd. Subsidie is geweigerd zonder eenig vooruitzicht
dat de Regeering er later anders over zal denken. De uitlatingen van Verschuur zijn
dienaangaande zoo onbevredigend mogelijk. Onze schuld te vermeerderen, meer
geld van de Maatschappij ter behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen te
leenen, is alleen veroorloofd indien wij daardoor de obligatiehouders niet te zeer
schaden. Om te kunnen doordraaien, hebben wij nog een millioen aangevraagd. Na
lang uitstel - op het punt van onze betalingen te moeten staken - willigt de
Maatschappij ter behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen dit verzoek in,
echter onder beding, dat de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij
zich verplicht de bevelen van de Maatschappij ter behartiging van de Nationale
Scheepvaartbelangen op te volgen in hetgeen zij in het belang der nationale
scheepvaart doen en laten moeten. Deze eischen wezen wij eerst als onredelijk af,
doch zonder succes. Wel ontvingen wij haar schriftelijke verzekering, dat zij krachtens
haar statuten niet anders kan handelen, te minder omdat andere groote reederijen de
voorwaarde reeds aanvaardden. Daar wij zonder nieuwe hulp binnen zeer korten tijd
onze betalingen zullen moeten staken, zullen wij ons het juk moeten laten opleggen,
in de hoop dat men niet onredelijk zal zijn. Op dit oogenblik wenscht de Maatschappij
ter behartiging van de Nationale

1

Genoemd naar het gelijknamige lid van de Tweede Kamer, later dir.-generaal van de arbeid
en één der wegbereiders van de stichting van de Arbeid.
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Scheepvaartbelangen geloof ik, niet meer dan tegen onderlinge concurrentie der
Nederlandsche reederijen gewaarborgd te zijn. Onlangs heeft Van Uden1 te Rotterdam
het in zijn hoofd gekregen van Brazilië op Nederland te gaan varen, daarmede de
koffievracht voor den Koninklijken Hollandschen Lloyd en Van Nievelt Goudriaan
bedervende. Van Uden, ook een debiteur van de Maatschappij ter behartiging van
de Nationale Scheepvaartbelangen, heeft deze vrijbuiterij toen op order van haar
geldschieter moeten staken. De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij
heeft nooit eenige concurrentie aan andere Nederlandsche reederijen aangedaan,
wordt wel door sommige gehinderd, o.a. door Hoboken met zijn Emzetcolijn2, die
echter buiten bereik der Maatschappij ter behartiging van de Nationale
Scheepvaartbelangen ligt, daar zij met Spaansche bemanningen vaart en
dientengevolge geen crediet van de Maatschappij ter behartiging van de Nationale
Scheepvaartbelangen kan bekomen.

9 Februari 1934.
Een gunstig bericht is dat een wetsontwerp ter wijziging van de wet op de Naamlooze
Vennootschap, waardoor de meerderheid van obligatiehouders de minderheid zal
kunnen binden (zonder welke wijziging wij met onze obligatiehouders, die niet onder
trustverband zijn, niets kunnen beginnen), het Departement van Justitie verlaten heeft
en bij den Economischen Raad voor advies is ingekomen.

11 Maart 1934.
Bedoeld wetsontwerp schijnt thans bij den Raad van State te zijn. Er is dus eenige
kans, dat het voor het einde van de maand wet wordt. Geschiedt dit niet, dan zal er
van een regeling met obligatiehouders vóór de eerstvolgende aflossing op 1 Juli niets
kunnen komen.
Dezer dagen ben ik te Parijs geweest, om de stabilisatie te bespreken. Ondanks
een reis van Van Vlissingen naar Amerika, waar men in business (volgens Van
Vlissingen) zeer naar stabilisatie verlangt, was geen prominente Amerikaan
overgekomen. Hetgeen de te Parijs

1
2

De rederij van de familie Van 't Hoff, Rotterdam.
De Middellandsche Zeevaart Compagnie te Rotterdam welke van Hoboken samen met
Wambersie (Engelbrecht) opzette. Zij is geen succes geworden.
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wonende, aanwezige Amerikanen te vertellen hadden, was op zichzelf onbeteekenend,
maar hinderlijk om tot een goede redactie te komen. Overigens was er een goede
representatie der landen. Rist voor Frankrijk, Anderson voor Engeland, Gutt voor
België, Von Stauss en Frowein voor Duitschland, Dapples (Nestlé) voor Zwitserland,
Trygger voor Zweden. De Italiaan Bianchini was door Rome sterk gebonden en sprak
van het gevaar dat voor het goudblok zou ontstaan, indien men wees op de bedreiging
die van voortdurende instabiliteit uitgaat, zeker omdat de Lire zelve de minst stabiele
munt van het oogenblik is. Overigens was de wensch naar stabiliteit algemeen, alleen
wil Engeland gelijktijdige vermindering der handelsbelemmeringen - hetgeen practisch
niet uitvoerbaar is. Ten slotte ging Anderson mede, na een aardig duel met den
Amerikaan, die in alles iets beleedigends voor Amerika zag. De discussie ging uit
van een nota door Gregory (Londen) opgesteld, een knap stuk. Hij was zelf ook
aanwezig. Ik kon niet tot de finale redactie van de resolutie blijven, maar vrees dat
zij ten gevolge van deze houding der Amerikanen en die der Italianen slap zal
uitvallen.

16 Maart 1934.
De redactie valt nogal mee - ik tracht er nog wat wijziging in te brengen (zij wordt
eerst tegen het einde der week gepubliceerd) waardoor zij nog iets krachtiger wordt
en tevens recht gedaan wordt aan den internen toestand bij ons.1 Anders maak ik bij
mijn aanteekening een reserve. Het is nog onzeker of de Amerikaan zal teekenen.
Als een der vaste commissies aan den Economischen Raad verbonden, wordt dezer
dagen de Commissie voor de Handelsverdragen benoemd. De Economische Raad
heeft mij als voorzitter voorgesteld en als leden uit zijn midden Trip, Welter en Kaag.
Met deze 3 Roomschen als uitgangspunt stelde ik - in overleg met De Vooys - een
commissie van 13 voor, waarin de verschillende bedrijfssferen zoveel mogelijk door
algemeen ontwikkelde lieden vertegenwoordigd zouden zijn, aan Verschuur voor.
De andere 10 waren: Crone (Voorzitter Kamer van Koophandel, Amsterdam),
Engelbrecht (dito R'dam), E. van Welderen Rengers (zuivel), Krelage2 (tuinbouw en
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Vgl. Heldrings notities bij de nota-Gregory, 16 maart 1934. Hier als bijlage.
Dr. E.H. Krelage.
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bloembollen), Joan Gelderman (textiel), Damme1 (metaalnijverheid), Minderhoud
(landbouw), Regout2 (zuidelijk industrieel), Van Vlissingen3 (algemeen internationaal).
Verschuur vond dit een schromelijk éénzijdig voorstel; de protestant-rechtschen
waren vergeten. Altijd weer politiek. Hij slaagde er echter niet in, een andere
samenstelling te leveren, die veel minder liberaal en tevens even deugdelijk was.
Rengers moest voor Blink plaats maken, een zuivelexport-figuur, Van Vlissingen
voor den Christelijk-Historischen Frowein, directeur Staatsmijnen, een bepaalde
qualiteitsvermindering, Krelage werd geschrapt zonder vervanger, daar uit den
tuinbouw geen vertegenwoordiger is aan te wijzen, behalve Valstar4, die,
‘regeeringscommissaris zijnde’, niet in aanmerking kwam, Gelderman voor Spanjaard,
voorzitter der Contingenteeringscommissie, Regout door zijn geloofsgenoot
Steenberghe. Op deze beide laatsten is niets aan te merken. Damme werd ook
verworpen en Zaalberg kwam er voor in de plaats. Crone, Engelbrecht en Minderhoud
vonden genade. Den laatste ken ik niet, Engelbrecht is een tweede-rangs figuur, die
men uit hoofde van zijn positie te Rotterdam niet kan passeeren. Het bleek dat het
maximum aantal leden volgens het reglement 12 was. Ik had er dus één te veel op
het lijstje gezet.
De Commissie zal moeilijk werk hebben. Om te beginnen, valt zij in de moeilijke
onderhandelingen met Engeland5; Verschuur heeft in de Eerste Kamer al van een
economischen oorlog gesproken. Details der moeilijkheden ken ik niet, eenerzijds
heeft Verschuur aan verschillende personen gezegd dat wij aan Engeland onze tanden
zouden laten zien, nu het zoo meedoogenloos een groot deel van onzen export heeft
afgesneden, anderzijds geeft Hirschfeld toe, dat wij van Duitschland tegenover
inschikkelijkheid op contingenteeringsgebied belangrijke concessies verkregen,
welke wij van Enge-

1
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Ir. M.H. Damme, de directeur van Werkspoor, A'dam, niet te verwarren met ir. M.H. Damme,
de dir.-gen. der P.T.T.
Mr. Regout, het lid van de Eerste Kamer en directeur der Mosafabriek te Maastricht.
Dr. F.H. Fentener van Vlissingen.
F.V. Valstar; voorz. Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen; regeringscommissaris voor
de tuinbouwaangelegenheden.
De handelspolitieke onderhandelingen met Engeland van juli 1934, voorafgegaan door
voorlopige besprekingen in april. Vgl. hier p. 817 en Hirschfeld, Herinneringen 1933-1939,
p. 30 vlg. en bijlagen I en II.
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land niet te verwachten hebben, omdat onze handelsbalans met dat land, niet zooals
die met Duitschland, tot voor kort actief en nu ongeveer sluitend is. Engeland, dat
ons minder levert dan Duitschland maar nog altijd veel van ons koopt, staat dan ook
in zijn onderhandelingen sterker. Het heeft ons laten weten, dat indien wij met
strijdmethodes de onderhandelingen begonnen, het onmiddellijk met represailles zou
antwoorden. Engeland moge tegenover ons, die tot het laatst toe aan den vrijhandel
vasthielden, het slechte voorbeeld geven, met een handelsoorlog kunnen wij slechts
verliezen.
s'Jacob schrijft mij herhaaldelijk dat dreigen tegen Engeland ons van den wal in
de sloot helpt.1 In elk geval acht ik de woorden van Verschuur, in het publiek
gesproken, terwijl de onderhandelingen nog niet begonnen zijn, onverstandig.

21 Maart 1934.
Gisteren overleed de Koningin-Moeder2, een voortreffelijke vrouw, verstandig, lief
en goed, algemeen bemind. Voor haar dochter3, die nu nog meer alleen komt te staan
dan zij al uit neiging of schuwheid meer en meer doet, een heel ding. Ik heb mij vaak
afgevraagd waarom de oude Koningin, die toch zoo door en door menschelijk was
en iedereen op zijn gemak wist te stellen, haar kind een zoo geïsoleerde opvoeding
heeft gegeven. Lag het misschien aan het karakter van het jonge meisje? De Koningin
moet het gemis aan omgang in haar jeugd thans sterk gevoelen, anders verklaart men
niet de groote mate van omgang die zij op haar beurt voor Juliana heeft gewild en
die bij deze in goede aarde is gevallen. De Koningin-Moeder heb ik helaas nooit
ontmoet. Een of twee keer, dat het zou geschieden, deed zich verhindering voor, zoo
bijna twee jaar geleden toen zij mij liet weten, dat zij de nieuwe Rembrandt wilde
komen zien. Zij deed een val en sedert kwam zij niet meer in het Museum. Zij was
altijd vol persoonlijke opmerkzaamheid. Zoo vertelde mij Theo Six, die gisteren zijn
80e verjaardag vierde, dat hij den avond te voren een gelukwensch van de oude
Koningin had ontvangen, welke, zooals de adjudant hem daarna liet weten, van haar
zelf uitging. Op haar sterfbed dacht zij nog aan een ouden vriend.

1
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In die zin s'Jacob ook tegen Hirschfeld. Vgl. Hirschfeld, Herinneringen 1933-1939, p. 32.
Koningin Emma.
Koningin Wilhelmina.
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23 Maart 1934.
Van Aalst en zijn vrouw aten gisteren bij ons. Hij gaat nu weg van de Nederlandsche
Handel-Maatschappij, hetgeen nog nergens uitgelekt schijnt te zijn. Crena de Iongh
is zijn candidaat-opvolger. Van Tegelberg, die commissaris is, hoor ik dat Rehbock1
als waarnemend opvolger van S.P. van Eeghen in zijn rol van president-commissaris
de touwtjes veel meer in handen houdt dan zijn voorganger het deed. De administratie
schijnt zeer veel te wenschen overgelaten te hebben en Collot d'Escury, de laatst
benoemde directeur, moet o.a. in den Augias-stal der effecten-afdeeling goed werk
gedaan hebben. Van Aalst sprak van een noodige reconstructie der Maatschappij op
basis van 50% afschrijving van het kapitaal.2 De suikerfabrieken zijn weinig of niets
waard, maar ik weet niet hoeveel stroppen het Europeesche bedrijf opgeleverd heeft.
Tot nu toe loopt de Nederlandsche Handel-Maatschappij steeds achter Mendelsohn
aan. De ex-directeur Bierens de Haan heeft daar zelfs een baantje aangenomen, diep
treurig!

6 April 1934.
Ik ben met Olga en de 5 kinderen naar Parijs getogen om aan de gouden bruiloft van
mijn schoonouders deel te nemen. Het was wegens de slechte gezondheid van mijn
schoonmoeder een kalme reünie, maar het geestige talent van mijn latijnsche zwagers
en schoonzusters zorgde niettemin voor divertissement, dat ook de oude dame hartelijk
deed lachen. 15 kleinkinderen waren aanwezig, alle behalve Jan3, die in New York
zit, en de kleine Irène Chaponnière4, die met angina te bed lag. Den tweeden
Paaschdag ondernamen we allen een rit in autocar naar Fontainebleau met picnic in
het bosch - schitterend weer.
In Parijs is men nog zeer ongerust over de toekomst op financieel en politiek
gebied. De Stavisky-zaak is daar zeer sterk debet aan. Indien er een sterke populaire
man was, zou een dictatuur niet lang op zich laten wachten. Wel is men geneigd
Doumergue een goede kans te geven.

1
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H.C. Rehbock.
Vgl. over de werkelijke afwikkeling hier p. 1096.
Heldrings oudste zoon.
Een Frans nichtje van Heldring.
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18 April 1934.
De ziekte van Verschuur en zijn daaruit voortvloeiende ontslagneming1 is een ernstige
zaak voor het land. Zijn departement is met dat van Financiën in de tegenwoordige
omstandigheden zonder twijfel het moeilijkste en, wat werkzaamheden betreft,
omvangrijker dan het laatste. Het is meer dan één-mans taak.2 Verschuur heeft haar
met groote virtuositeit gedragen. Hij liet zich weinig wijsmaken, en dat hij een stelsel
van landbouwsteun opbouwde, waarin niet het minste perspectief zit, kan hem niet
zeer kwalijk genomen worden. Hij deed onder een overmacht van omstandigheden
wat hem het minst slechte voorkwam te zijn. Wel mag hem verweten worden, dat
hij in alles de politiek op het oog had. De boerensteun is voor een groot deel electoraal
en de Roomschen hebben onder hem nog grooteren invloed verkregen dan zij reeds
bezaten.
Hij had slechte manieren en ik kon niet met hem opschieten, omdat ik den indruk
had, dat hij je gebruikte en daarna liet vallen als het in zijn kraam te pas kwam. De
reeders heeft hij ook vrij onbehoorlijk behandeld. Hij wist daarentegen wat hij wilde,
had moed, groot doorzettingsvermogen en was zeer bekwaam. Last not least, een
uitmuntend debater in de Kamer.
Zijn departement is alles behalve goed georganiseerd, eerder een janboel. Het was
treurig onder Heringa, dien hij wegwerkte en door den veel bekwameren Hirschfeld
verving. Deze is door tallooze onderhandelingen met het buitenland van den aanvang
af zoodanig in beslag genomen dat hij de organisatie en het overleg met de andere
departementen en de landbouwafdeeling van het eigen departement verwaarloosde.
Erger is dat hij de nadeelen hiervan niet ten volle schijnt te zien. Dat was althans
mijn indruk, dien een gesprek met hem op 12 dezer bij mij achterliet.

10 Mei 1934.
Op 1 Mei eerste zitting der Commissie voor de Handelsverdragen, klaarblijkelijk
niet tot genoegen van Hirschfeld, die niet de minste animo toonde, in het vervolg
met de Commissie mede te werken.

1

2

Verschuur werd voorjaar 1934 ziek (nierstenen) en vroeg daarom op 17 april 1934 ontslag.
Vgl. Hirschfeld, Econ. politiek, p. 51 en Herinneringen 1933-1939, p. 34. Colijn trad als
minister a.i. op (17.4-25.6), tot Steenberghe beschikbaar was.
Vgl. in dit verband Hirschfeld, Econ. politiek, p. 51.
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Dit gaf mij aanleiding gisteren Colijn te spreken te vragen, doch daar Trip op het
zelfde oogenblik kwam aanzetten en ook lid van de Commissie is, vroeg ik hem
Colijn mijn wensch over te brengen, dat er orde op zaken gesteld worde. Deze bestaat
daarin dat de interdepartementale commissie voor de handelsverdragen weer ingesteld
wordt, voorzien wordt van een secretariaat, dat enge voeling met het secretariaat der
andere Commissie houdt en deze geregeld gegevens omtrent de handelsverdragen
verstrekt. Dit heeft Colijn toegezegd. Wij moeten nu verder afwachten.
Het is mij geenszins duidelijk hoe deze commissie zich zal ontwikkelen. Plaats
voor advies voor elk handelsverdrag afzonderlijk is er nauwelijks. Daarvoor is de
materie te gecompliceerd, nu de meestbegunstiging voor een groot deel over boord
is gegooid en wij op grond van wederkeerigheid onderhandelen, waarvoor de
contingenteering gebruikt wordt. Dit laat aan het opportunisme vrij baan, zoodat de
constellatie der verlangens en tegenverlangens zich telkens wijzigt. Eerder kan de
Commissie op den duur nuttig werk doen door zich een meening over het aspect der
handelspolitiek te vormen, waartoe echter geregeld documentatie noodig is.

16 Mei 1934.
Gisteren kwamen mijn schilderijen en kunstvoorwerpen in veiling, doch dank zij de
armoede der museumkassen en den stilstand in den kunsthandel werd er haast niet
geboden en verkocht ik van de schilderijen slechts mijn prachtige Sustermans, die
in het land blijft (men zegt een verzamelaar te Wassenaar).1 Mensing noemde bij het
ophouden veel te lage prijzen, wat een lateren verkoop moeilijker maakt. Dit geldt
ook voor de kunstvoorwerpen. Mijn mooie leeuwenschaal kreeg het Haagsche
museum, voor een laag prijsje. Het is een unicum. Ik had altijd gehoopt dat het
Rijksmuseum het eens zou machtig worden, maar Schmidt Degener heeft er nooit
de minste waardeering voor aan den dag gelegd. Evenmin voor mijn Florentijnse
buste, maar deze behoort mij nog (Goudstikker werd slechts in naam eigenaar),
zoodat ik de hoop nog niet opgeef. Deze verkoop is intusschen een heartrending
affair.

1

Vgl. over de veiling Alg. Handelsblad, 9 mei 1934: ‘Veiling bij Fred Muller in grooten stijl’.
De veiling duurde van 15-17 mei.
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20 Mei 1934.
Ik hoor van Goudstikker, dat Van Heek tegen hem geboden heeft om de buste voor
het Rijksmuseum te behouden. Waarom heeft Schmidt Degener mij niets te voren
gezegd?
Mijn lidmaatschap van de Commissie ex art. 25 der Landbouwcrisiswet, in de
wandeling de landbouwcrisiscommissie1 genoemd ofschoon er nog een ingeslapen,
eigenlijke landbouwcrisiscommissie2 onder Lovink bestaat, alsmede het besluit van
den Economischen Raad te onderzoeken of er aanleiding bestaat bij de Regeering
inzake de agrarische politiek een ongevraagd advies in te dienen, voor welk onderzoek
zij een subcommissie heeft ingesteld, waarvan ik voorzitter ben, heeft mij de
wenschelijkheid doen inzien, zelf op het platteland omtrent de uitwerking van de
landbouwcrisiswet indrukken te gaan opdoen. Ik ben met Friesland begonnen, waar
ik eenige dagen als gast bij Harinxma3, den Commissaris der Koningin, vertoefde.
Hij is een oerconservatief, maar zeer bekwaam en degelijk man, goed op de hoogte
van de landbouwtoestanden, waaronder de in Friesland zoo belangrijke veeteelt en
zuivelbedrijven. In deze takken van bedrijf is de steun in den hoogsten nood gekomen
en over het algemeen niet te hoog. Het is de vraag of hij in alle opzichten juist is.

11 Juni 1934.
Ook Drente en Groningen heb ik bezocht. Zondag den 3den bracht ik den namiddag
bij de Servatiussen4 te Assen door, reed 's avonds naar Groningen, door Bernard
Servatius5 in hun auto gebracht (een aardige jongen) en stapte in De Doelen af. Den
volgenden dag reed ik in een huurautootje naar Delfzijl via Stedum (Romaansche
halfweg Gothische kerk), Loppersum (dito) en Appingedam (stadhuis uit 1630) om
den burgemeester, tevens inspecteur der werkverschaffing in de Provincie, den heer
Buiskool, te spreken, vond hem ec h ter niet.

1
2
3
4
5

Vgl. hier noot 4, p. 1049.
De commissie-Lovink, in september 1930 ingesteld naar aanleiding van de interpellatie-Van
den Heuvel.
Mr. P.A.V. baron van Harinxma thoe Slooten.
Het gezin van mr. Albert Hendrik Servatius (geb. 1886) en Cornelie Françoise Marie Josine
Servatius-Heldring (geb. 1890), een volle nicht van Heldring.
Bernard Willem Nicolaas Servatius (geb. 1915).
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Later, in den namiddag, zocht hij mij in het hotel te Groningen op. Ik kreeg toen
menige nuttige informatie van hem. Den volgenden dag, Dinsdag, voegde Van
Panhuys, hoofdingenieur voor de ontwatering, zich bij mij - ingevolge afspraak. Hij
reist het geheele land geregeld door en komt met allerlei landbouwconsulenten en
landbouwers in aanraking. Door als vriend met hem te trekken, val ik niet op en hoor
ik veel. In Groningen en Drente staat de landbouwconsulent (Wageningsch ingenieur)
Mansholt1 onder hem. Met dezen gingen wij Dinsdag Drente in. Eerst door den
Zuid-West-hoek van Groningen en Noord-West-hoek van Drente in het stroomgebied
van de Peize (?). Spraken met een ontwikkelden boer te Roderwolde, .....a genaamd.
Daarna langs de Smildervaart over Dwingelo naar Beilen, alwaar koffie gedronken,
toen over Westerbork naar Emmen, dat er in tegenstelling met den roep die ervan
uitgaat, florissant en koket uitziet. Daarna de veenkoloniën in, rondgeleid door den
heer Harders te Valthermond. Nieuwe ontveningen - merkwaardige doorsnede van
de hoogveenlaag. Naar Groningen terug over Ter Apel (klooster) door Westerwolde
en over Winschoten-Zuidboek. Woensdag over Veendam en Oude Pekela naar een
waterschap (Emergo) in de Groningsche veenkoloniën, waar de heer Robertus ons
ontving. Toen over Noordbroek, Appingedam, Uithuizen (Menkemaborg) naar de
boerderij van de heer Bakker Arkema, een zeer ontwikkeld heereboer, in Wageningen
afgestudeerd, in den Noordpolder bij Westernieuwland, niet ver van de Noordkust.
In den namiddag een bezoek gebracht bij de familie Zijlma2, oom van Mansholt,
waar ik ook diens vader3, ambtenaar met verlof van Landbouw (thans Economische
Zaken), aantrof. Te half vijf te Groningen terug en per vliegtuig naar Amsterdam,
waar ik des avonds aan de Nederlandsche Bank moest vergaderen.
Ik ben zeer getroffen door de ontwikkeling van den landbouw in Groningen,
nergens geëvenaard. Boerderijen als kathedralen, boeren die bijna professoren zijn.
De tarwe wordt echter te zwaar gesteund en zal het volgende jaar weer wat moeten
laten vallen, de steun werd van ƒ 12, - op ƒ 11, - (voor 1934) teruggebracht.

1
a
2
3

Ir. Derk Roelff Mansholt (geb. 1906).
Onleesbaar.
D.R. Mansholts vader (vgl. hieronder) was gehuwd met Hilda Margaretha Zijlma.
T.J. Mansholt, de inspecteur van de landbouw.
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Vrijdag jl. bezocht ik in gezelschap van Piet van Tienhoven, de Ministers de Wilde
en Oud, den oud-Minister Terpstra en het oud-Kamerlid Beumer het Naardermeer
en zijn vogelkolonies, een tocht die reeds jaren op mijn program stond, doch die ik
nooit had kunnen ondernemen. Na afloop gezellige maaltijd ten huize van Van
Tienhoven. De Wilde en Oud kende ik nog niet. De eerste heeft veel bonhomie, de
andere zag er slecht en gedrukt uit, maar monterde onder de bedrijven zichtbaar op.
Zijn ambt is voor een man die zijn verantwoordelijkheid gevoelt, in den
tegenwoordigen tijd zwaar. Hij erkende dat de middelen niet overeenkomstig de
verwachtingen vloeien. Het gevolg moet een deficitaire begrooting zijn, zonder
mogelijkheid van verdere belastingen, behalve misschien van koffie, reeds lang in
de pen, maar nooit daaruit gevloeid wegens de schade daarvan voor handel en
scheepvaart te verwachten.
Daar de daling van het loonpeil in de beschutte bedrijven heel langzaam gaat,
wordt de kans op duurzame handhaving van den gouden standaard geringer. De
steeds grootere betalingsmoeilijkheden met Duitschland wijzen ook in die richting.
De laatste de vorige week gesloten regeling, waarbij slechts 10% deviezen voor den
doorvoerhandel worden toegestaan, beteekent een nieuwe zware slag voor dien handel
en de scheepvaart. Wij onderhandelen thans over verdere transfermogelijkheden,
terwijl Duitschland zijn clearing-verdragen met alle andere landen heeft opgezegd.
De financieele toestand is daar zoo slecht mogelijk. De uitvoer neemt steeds meer
af, volgens Trip het gevolg van boycot door Joden en Roomschen (Ieren in de
Vereenigde Staten). Het goud heeft het land reeds bijna geheel verlaten en de
ineenstorting van de valuta wordt slechts door drastische beperking van de invoeren
voorkomen - zoolang dit gaat. De slechte financieele politiek der Nazi's begint zich
te straffen; het vertrouwen in het régime, dat zich zooveel vijanden heeft weten te
maken, zinkt merkbaar. Het einde is wellicht in het zicht. Wat dan? De natuurlijke
reactie is naar het tegenovergestelde extremisme, maar Stahlhelm en de monarchie,
wellicht gesteund door de Katholieken, zeker door de Protestanten, zijn er ook nog.
Klappen zullen er zeker vallen.
Tijdens mijn omzwerving in Groningen ontving ik een briefje van Van Aalst,
waarin hij mij zijn definitief besluit tot aftreden en zijn opvolging door Crena de
Iongh aankondigde. De laatste is bekwaaam en fatsoenlijk, maar geen krachtige
persoonlijkheid. Van Aalst kreeg het grootkruis der Oranje Nassau-orde; de beurs
zegt: niet zoo hoog
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als de onderscheiding aan Vissering verleend, die het heele kapitaal van de
Nederlandsche Bank zoek maakte, terwijl Van Aalst slechts het halve der
Nederlandsche Handel-Maatschappij verloor.

18 Juni 1934.
De benoeming van Steenberghe tot Minister van Economische Zaken wordt, na lang
een secret de polichinelle geweest te zijn, officieel bevestigd. Ik heb hem slechts
enkele malen ontmoet. Hij moet een bekwaam man zijn, is nog jong, 36 jaar, verwoed
protectionist, prettig in den omgang. Van belang is het te weten op welke voorwaarden
hij in het Kabinet is opgenomen. Verschuur, zijn voorganger, handelde vaak
eigenmachtig, ook met financieele consequenties, tot groote ergernis van Colijn,
maar hij weerstond met kracht den drang naar hooge invoerrechten, vechttarieven
en vergaande ordening in de industrie, uitgeoefend door zijn partijgenooten, wier
woordvoerders, resp. in de Tweede en Eerste Kamer, Kortenhorst en Blomjous waren.
Hij was hun meesterlijk de baas en dientengevolge door hen verfoeid. Steenberghe
komt uit het kamp - was voorzitter der Roomsch Katholieke werkgevers, die deze
denkbeelden sedert jaar en dag propageeren. Heeft hij tegenover Colijn moeten
inbinden of heeft deze toegegeven om de Roomschen, die hem niet al te best gezind
zijn, te vriend te houden? Ik vrees het laatste, ook omdat ik door Kaag,
vertegenwoordiger in den Economischen Raad van de Roomsch Katholieke
werkgevers, telkens hoor gewagen van de ongunstige werking van de contingenteering
(altijd door mij voorspeld), wat niet beteekent, dat hij vrijen invoer wenscht integendeel. Ik zie Steenberghe ook voor een inflationist aan, maar hij schijnt hiervoor
niet openlijk uitgekomen te zijn, zoodat hij zich op dit punt wel met het program van
het Kabinet zal hebben vereenigd. Dit wordt naar mijn meening in het einde van
1934 of begin 1935 acuut.
Op het gebied der ordening (bevoegdheid, aan de Regeering te verleenen,
bedrijfsafspraken bindend te verklaren en te vernietigen), wil Colijn een eersten stap
doen. De Economische Raad adviseert ten gunste van het wetsvoorstel, met één stem
tegen, die van mij, welke ik in een minderheidsnota motiveer.
Volgens Van Doorninck is Colijn minder bezonnen dan hij een tijdlang geweest
is - ook op financieel gebied. In elk geval is zijn Zuiderzeeliefhebberij economisch
niet te verdedigen.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1075

22 Juni 1934.
Colijn heden over de Japansche onderhandelingen1 gesproken, met name over de
mijns inziens te vergaande eischen van onze Regeering, beïnvloed door de kortzichtige
politiek der Paketvaart, die sluiting van de havens in de buitenbezittingen wenscht
- ook van die havens die thans reeds door de Japanners aangedaan worden. De
Paketvaart wenscht overscheep te Batavia ten eigen bate en ook zeer ten nadeele der
Java-China-Japan Lijn, welke thans o.a. van Japan op Padang en Palembang vaart,
tezamen met de Nanyo Stoomvaart Maatschappij.2 Colijn beschouwt het geheele
Japansche vraagstuk als onoplosbaar, vooral nu het buiten de Engelsche markten
gehouden wordt en de afzet in Nederlandsch-Indië meer dan ooit voor Japan noodig
is. Slechts indien het eerst een gevoelig pak slaag van andere mogendheden kreeg,
zou het zijn aanmatigend standpunt verlaten, doch daarnaar ziet het niet uit. In een
oorlog zou het bovendien winnen, volgens Colijn. Wat de onderhandelingen betreft,
zij worden op Batavia geconcentreerd, doch het is niet de Nederlandsch Indische
Regeering die onderhandelt, doch de Nederlandsche delegatie, die echter definitieve
eischen en voorwaarden aan Den Haag moet voorleggen.
Ik waarschuwde Colijn dat de onderhandelingen, voor zoover zij de scheepvaart
betreffen, op den rug der kleine Java-China-Japan Lijn afgespeeld worden, welke
niet bij machte is, de lijn op Japan, waarop zij in 1933 ƒ 750.000 verloor, veel langer
vol te houden. Zij heeft subsidie bij de Nederlandsch Indische Regeering aangevraagd,
die zich wel niet zal haasten daarop toestemmend te antwoorden. De Java-China-Japan
Lijn zal, hoe ongaarne ook, binnen korten tijd de lijn op Japan moeten staken, indien
zij niet gesteund wordt.3
Zooals gewoonlijk liep het gesprek over vele andere punten.
De Engelsche desiderata in het handelsverdrag zijn sedert eenige dagen binnen
(sedert 10 dagen weet ik dat o.a. Gelderman ze kent). Zij komen neer op gelijkmaken
van de handelsbalans. Het meest stupide standpunt van een 5e klas
Balkanmogendheid. Dat van Engeland! Quo vadis! Toch waarschuwde ik tegen
handelsoorlog waarmede Colijn accoord ging.

1
2
3

De onderhandelingen te Batiavia tussen de Ned.-Indische regering en een delegatie uit Japan
over een aanvullend handelsverdrag (juni-dec. 1934).
Hierover niets in De Boer en Westermann, Paketvaart.
In 1937 ontving de J.C.J.L. een subsidie van een half miljoen gulden. Vgl. Brugmans,
Chinavaart, p. 156.
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Duitschland is archi-failliet. Indien van onze vorderingen ten bedrage van 1½ milliard
gulden ⅓ terecht komt, mogen wij blij zijn, aldus Colijn. Elk nieuw clearing-verdrag
beteekent terugstelling van het handelsverkeer op de basis van het geringste cijfer,
in- of uitvoer. Kwam er maar een nieuwe Richard Cobden! Ik zeide dat een apostel
voor den vrijhandel alleen kans zal hebben, wanneer de staten de invoerrechten als
bron van inkomsten volkomen uitgeput zullen hebben. Door tarieven te hoog te
stellen en den handel door contingenteeringen, ruilverdragen en clearing aan banden
te leggen, wordt het cijfer van den invoer tevens verminderd en de bron drooggelegd.
Zoolang bovendien in Engeland tories regeeren en ten rechte of ten onrechte op een
verbetering in den economischen en financieelen toestand kunnen wijzen, is van dat
voor den vrijhandel onmisbare land geen heil te verwachten.
Colijn erkent, dat het departement van Economische Zaken, dat hij Maandag1 aan
Steenberghe zal overdragen, slecht georganiseerd is. In de landbouwcrisisorganisatie
heeft hij groote verbeteringen aangebracht, die reeds ten deel wereldkundig zijn. In
de Afdeeling Handel en Nijverheid moet Hirschfeld, die veel te veel afwezig is en
geen vervanger heeft, medewerkers krijgen, hetgeen Colijn den secretaris-generaal
Van Rhijn heeft opgedragen. Hirschfeld zelf ziet hiervan de noodzakelijkheid niet
in, of wenscht geen verandering uit vrees voor vermindering van persoonlijken
invloed. Overigens is hij bekwaam genoeg.
Ten slotte - of eigenlijk begon hij ermede en niet voor de eerste maal - klaagde
Colijn over het bezit van een te groot huis, dat hij niet verkoopen kan. In dit opzicht
zijn wij gelijke slachtoffers der crisis.
Miek2 is door haar eindexamen lyceum.
Deze week de bruiloft van Lou Gleichman bijgewoond; welk een verblijdend slot
na jarenlange ziekte! Zij gaat naar Indië, wel een waag, maar zij houdt van het klimaat.

3 Juli 1934.
De Prins3 overleden. Een zielige figuur. Goedig, kinderlijk, vroolijk, maar doorloopend
gebukt gaande onder zijn scheeve positie, de

1
2
3

25 juni 1934.
Heldrings jongste dochter.
Prins Hendrik.
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gemaal der Koningin zonder officieel regeeringsambt of verantwoordelijkheid met
een intelligente, maar van humor ontbloote en lastige vrouw. Hun huwelijksidylle
heeft kort geduurd, de verhouding liet sedert jaren veel te wenschen over, niet in het
minst wegens het weinig stichtelijk gedrag van den Prins, vooral in het buitenland.
Hij dronk veel en zijn zijsprongen op zinnelijk gebied waren van vrij laag allooi,
zooals hij ook weinig kieskeurig in den omgang met mannen was. Ik ontmoette hem
nu en dan op diners of andere plechtigheden en hij verlangde dan dat ik het woord
nemen zou, omdat ik hem eens met een tafelspeech geamuseerd had (ik geloof dat
het bij gelegenheid van de proefstoomtocht van de ‘Statendam’ was). Ik onttrok mij
er zoveel mogelijk aan, geen spreker voor de vuist zijnde. In 1916 heb ik eenige
weken tezamen met hem te St. Moritz in het Kulm Hotel doorgebracht. Wij zagen
elkaar toen geregeld. Hij werd door een groot aantal gidsen de bergen opgesleept en
vond voor die inspanning vergoeding in een overdadige besproeiing, die hem geregeld
‘leutselig’ maakte. Eens met hem pratende, vroeg ik hem of hij niet voor een reis
naar Indië voelde. ‘Ach, ik lig aan gouden ketenen,’ zuchtte hij ten antwoord.
De plaats van een prins-gemaal is ten allen tijde en overal vaag en moeilijk; ten
onzent echter buitengewoon wegens het saaie en afgezonderde hofleven en de ietwat
klein-burgerlijke eischen van ingetogenheid, die men aan vorstelijke personen stelt.
Was de Prins de man er niet naar - ontbloot van alle intellectueele neigingen - om er
iets van te maken, ik vrees, dat een huwelijk van de Prinses licht een herhaling, allicht
in andere nuanceering, zal brengen. Men doodverft haar steeds met den een of anderen
Zweed.
Het eerste bloed is in Duitschland gevloeid.1 De fusillades - in het geval van Von
Schleicher en zijn vrouw schijnt het een gewone vermoording door afgezonden
desperados te zijn - maken den indruk dat Hitler voor zijn huid gevochten heeft,
zonder een bepaalde politieke richting te willen doen zegevieren. Die hij gevaarlijk
achtte, werden uit den weg geruimd, daaronder ware beesten. De vraag is, of wat
overblijft zuiver is. Zeker niet. Er was hevige spanning in de Nazikringen. De oprechte
S.A. waren ontevreden over Hitlers in gebreke blijven ten aanzien van de onteigening
der groote landgoe-

1

Door de zuivering van de S.A. op 30 juni 1934. Vgl. Bullock, Hitler, p. 222 vlg.
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deren en de controle der industrie, terwijl de rechts getinten, die zich bij de
Hitlerbeweging aansloten omdat zij lang van het socialistisch-Roomsche régime
genoeg hadden en de nationalistische kant der partij hen aantrok, er in slaagden een
conservatieve allure aan het Derde Rijk te geven, behalve op financieel gebied, waar
een politiek gevolgd wordt die naar nieuwe ruïne moet leiden. Wat na de
‘onderdrukking der revolutie’ de vooruitzichten zijn, is geenszins duidelijk, behalve
dat men eerst aan het begin der moeilijkheden staat.

22 Juli 1934.
Coen Stork1 gestorven. Hij was, zoolang D.W.2 leefde, niet uit diens schaduw naar
voren gekomen, de laatste 10 of 15 jaar wel. Hij was mij te veel allemans vriend;
voor zijn zaak werkte hij hard en helaas met geringe baat sedert 1929.3 Zijn industrie
behoort evenals de scheepvaart tot de zwaar getroffenen. Hij droeg dit lot echter met
blijmoedigheid.
De onderhandelingen met Engeland over een handelsverdrag zijn, zooals te
verwachten was, mislukt. Men sluit, om den schijn te redden, een modus vivendi.4
Ik vrees, dat wij ons nu aan een actieve handelspolitiek en bescherming van de
binnenlandsche industrie door hooge invoerrechten gaan overgeven. Mijn commissie
voor de handelsverdragen is in geen instantie over deze onderhandelingen gekend.
Dat het niet kon - wegens de onvoldoende organisatie van het departement - erken
ik; of men anders wil, betwijfel ik. Tevergeefs tracht ik den nieuwen minister te
spreken. Het begint langzamerhand op ernstige onbeleefdheid te lijken, welke ik van
hem niet verwacht had. Dat hij liever deze commissie niet zag en liever ook een
voorzitter zag die minder met vrijhandelsnoties besmet is, wil ik wel aannemen.
Eenige weken geleden bezocht ik N.W. Overijssel5, de streek van Staphorst,
Giethoorn en Vollenhoven, alweer in gezelschap van Van Panhuys. Het landschap
Vollenhoven is als werkverschaffingsobject

1
2
3
4
5

Dr. ir. C.F. Stork (1865-1934).
Dirk Willem Stork.
In 1933 moesten de aandelen van Stork tot op 25% worden afgeschreven. Vgl. Tachtig jaar
Stork, p. 69.
De modus vivendi van 20 juli 1934, op basis van non-discriminatie op contingenteringsbeleid.
Vgl. Hirschfeld, Econ. politiek, p. 95.
Vgl. voor motivering hier p. 1071.
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in ontginning. Ik ontmoette er de landbouwconsulent Nijsingh, de heeren G.W.
Stroink, Reinders (uit Hoogezand), Van der Steur, ingenieur, de laatste drie in de
een of andere bestuurscapaciteit aan die ontginning verbonden. Er zijn 1000 H.A. in
cultuur, op zijn Amerikaansch, omdat de boer den grond niet koopt tot de prijzen die
de maatschappij verlangt. In het geheel kunnen 9000 H.A. vrij goede grond aldus
drooggelegd worden voor ƒ 1700 à ƒ 2000 de H.A., hetgeen veel minder is dan de
Wieringermeer gekost heeft. Het is echter de vraag of de Regeering geld blijft
fourneeren.
Dezer dagen bracht Van Panhuys mij naar den Achterhoek, waar ik te Lochem
den heer Bosch van Rosenthal (schoonzoon van Frans van Hasselt), voorzitter van
het waterschap de Berkel, ontmoette en te Doetinchem den heer Remmelink, voorzitter
van het waterschap van den Ouden IJssel. Deze is een zeer ontwikkelde boer, die
ons bij eenige andere boeren bracht, Kassies te Zeddam, die ook ver boven het peil
van de meesten stond, den ouden Giessen bij Steenderen en bij zijn eigen broer, die
daar ook een groote boerderij heeft. Het zijn plaatsen van 30 à 40 H.A. De bedoeling
van deze tochten is mijn indrukken, die ik uit cijfers van het departement krijg, aan
locale indrukken te toetsen.

31 Juli 1934.
In den tusschentijd is Dollfuss het slachtoffer van nationaal-socialistische misdadigers
geworden. De Putsch, die tevens aan zijn régime een eind moest maken, is echter
mislukt en daarmede een oorlog voorkomen. Italië heeft nu geen reden in te grijpen.
Hoewel geen land oorlog wil, blijft de toestand tengevolge van het misdadig drijven
van desperado's gevaarlijk. Hitler bewijst meer en meer geen regeerder te zijn. Men
zegt, dat hij zich alleen staande houdt als gevolg van een pact met de Reichswehr.
Macht om de ongure elementen in zijn partij in toom te houden, bezit hij niet.
Gisteren bezochten wij - Van der Waals van Koloniën en Bisschop van de
Java-China-Japan Lijn - De Graeff, Colijn afwezig zijnde, in verband met den stand
der onderhandelingen met Japan, die in het geheel niet opschieten. Onze regeering
wenscht de scheepvaartbelangen daar eveneens te behandelen. Tot mijn spijt zijn
wij (Java-China-Japan Lijn) gedwongen geweest, in de eerste plaats door een fout
van onzen vertegenwoordiger Nieuwenhuys te Batavia, die de Regeering verleden
jaar buiten onze voorkennis verzocht vervoer van cement met de Nederlandsche lijn
voor te schrijven, ons naar het
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officieele inzicht te gedragen en hebben wij onze onderhandelingen over een pool
met de Japansche lijnen gestaakt, ofschoon wij voorwaarden konden verkrijgen die
wij desnoods zouden aanvaarden. Hun houding en voornamelijk die van Ishihara is
weliswaar zeer usurpeerend, maar wij zijn financieel te zwak om te trachten billijker
termen te verkrijgen. Gisteren hadden wij een ultimatum van de Japanners, ten aanzien
waarvan Meyer Ranneft, de voorzitter der Nederlandsche delegatie te Batavia, ons
ried, de Regeering te raadplegen. Het bleek, dat deze juist in scherpe
gedachtenwisseling met Tokio stond over onzen eisch de scheepvaart ter conferentie
te behandelen, waaraan Nederland vasthoudt en dien Japan afwijst. Onze Regeering,
die den sleutel van den code bezit, welken de Japanners onderling (tusschen Tokio
en Batavia) gebruiken, weet dat Japan na zijn échec tegenover Engeland een
handelsverdrag met ons wil sluiten - ondanks de arrogante en irriteerende houding
der Japansche delegatie op Java - en meent dat Japan bluft, misschien wel het afbreken
der onderhandelingen op Batavia riskeert, in de verwachting, dat zij daarna wel te
Tokio voortgezet zullen worden. Ons werd duidelijk gemaakt (er was geen zwaar
betoog voor noodig), dat wij het ultimatum der Japansche lijnen naast ons moesten
neerleggen en hen naar de Regeeringen verwijzen. Onzerzijds werd deze
noodzakelijkheid beaamd, maar er op gewezen, dat de Java-China-Japan Lijn niet
krachtig genoeg was, om een aanval der Japanners, die onze afwijzing wellicht
verwachten, te weerstaan. Wij moeten zekerheid erlangen, dat de Regeering ons met
subsidie krachtig steunt. Hierop ging De Graeff niet in, desniettemin steunt de
Java-China-Japan Lijn de Regeering door niet met de Japansche lijnen te
onderhandelen.

3 Augustus 1934.
Op 31 Juli een alleraangenaamst onderhoud met Minister Steenberghe. Hij zal de
afdeeling van Hirschfeld, zoo jammerlijk ‘understaffed’, op pooten zetten, zóó dat
Hirschfeld het onderhandelen meer aan anderen kan overlaten en hier meer ter
beschikking van het overleg met de afdeeling Landbouw, de andere Departementen
en het bedrijfsleven, zal staan. De Commissie voor de Handelsverdragen kan haar
taak niet vervullen, indien dit niet in orde komt, en ik heb Steenberghe niet verheeld,
dat ik meende lang genoeg gewacht te hebben. Zie overigens mijn brief aan De
Vooys.1

1

Vgl. brief van Heldring aan prof. De Vooys, 1 augustus 1934, in Collectie-Heldring.
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De dood van Hindenburg, een der zeer zeldzame waardige figuren in Duitschland,
is voor Hitler aanleiding geweest zich van de hoogste macht te verzekeren. Hij kon
wel niet anders, om zich te handhaven en voor Duitschland is het, althans tijdelijk,
het afweren van een chaos. Reichswehr en Hitler houden tezamen een poos lang de
zaak in orde, tenzij er machtige ondergrondsche stroomingen werken, die men hier
niet ziet. Wat wel van hier uit gezien en dagelijks gevoeld wordt, is de hopelooze
financieele toestand, die elk oogenblik tot een instorting leiden en ook den val van
het zich alleen door bluf en terreur staande houdende nationaal-socialisme veroorzaken
kan.

7 Augustus 1934.
Ik ga morgen vergezeld van Miek1 met de ‘Costa Rica’ naar Noorwegen (Drontheim)
en kom door Zweden terug. Ik zal slechts 3 weken afwezig kunnen zijn, in verband
met de vraag van advies der Regeering aan den Economischen Raad aangaande de
wenschelijkheid van het invoeren van Planwirtschaft voor den landbouw. Dit advies
moet ik als voorzitter der subcommissie voorbereiden.
In September begint dus een nieuw werkjaar, dat vol onopgeloste problemen zit.
Waar voert de ontreddering van politieke zeden in Duitschland en Oostenrijk heen?
Hoe redt Nederland zich uit het economische moeras? Het gaat hier slechter dan in
elk ander West-Europeesch land (tot deze reken ik Duitschland niet). Het peil der
kosten van levensonderhoud voor de arbeiders daalt niet, het verschil tusschen dat
indexcijfer en dat der groothandelsprijzen blijft grooter dan overal elders, de
werkloosheid neemt niet af. Men heeft nog groot vertrouwen in de Regeering, maar
zij komt, naar ik hoor, met een gecamoufleerde begrooting. Het werkelijk tekort zal
evenals over 1934 reusachtig zijn.2 Het land kan geen meerdere belasting verdragen,
de bezuiniging is geheel onvoldoende. Wij drijven naar depreciatie toe.
Tegen alle verschijnselen van depressie en wanbetaling in - wij krijgen zelfs
vrachten niet meer door Duitschland betaald - is de hoeveelheid lading van onze
booten in alle richtingen stijgende en wel sedert een maand of 7, het nieuwe jaar dus.
In den laatsten tijd is deze stijging zelfs aanzienlijk.

1
2
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Het tekort over 1933 ƒ 275 milj., over 1934 ƒ 62 miljoen.
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Mijn grootste zorgen blijven de financiën der Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij. Zij heeft met 1 Juli de aflossingen op haar leeningen
gestaakt, hetgeen den obligatiehouders, tegenwoordig aan dergelijke onvermijdelijke
tekortschietingen gewend, geen aanleiding tot eenige vraag of eenige protest gegeven
heeft. Daarentegen heeft de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij
het ons zeer lastig gemaakt, toen wij in analogie van de Juliannuïteit van onze schuld
aan haar slechts de rente, niet de aflossing voldeden. Wij zijn geëindigd met die
aflossing ook te verrichten, doch wij zullen over deze schuld onze obligatiehouders
moeten kennen in volgende betalingen. De houding van sommige leden der
Vereenigde-Goudriaan-Holland Amerika Lijn - die het geluk hebben gehad hun
schuld in den vorm van duur betaalde schepen af te doen - is weinig kiesch en
natuurlijk redeneert de formalistische Bronsing in denzelfden toonaard. Er zijn echter
ook leden die meenen dat het niet op den weg van de Vereenigde ligt de moeilijkheden
waarin haar moedermaatschappijen verkeeren, of kunnen verkeeren, te vergrooten.
Van de Regeering nog geen beslissing inzake valutasteun.

8 Augustus 1934.
Ik vertrek heden met Miek per ‘Costa Rica’ naar de Noorsche fjorden, land te
Drontheim en reis door Zweden terug. Op de thuisreis hoop ik Kopenhagen aan te
doen, om een indruk van de zuivelorganisaties te verkrijgen.
Verleden week bezocht ik Zuid-Beveland en Tholen. Ook daar hebben de boeren
het dank zij den steun goed. Ik sprak den heer W. Kakebeeke te Goes, en de
landbouwers P. Vogelaar te Krabbedijke en J.L. Groenewege te St. Maartensdijk.

8 Augustus-1 September 1934.
Reis naar Scandinavië; zeer voldaan teruggekeerd.

18 September 1934.
Eergisteren meldde een telegram van Harinxma1, den Nederlandschen zaakgelastigde
te Konstantinopel, dat Balt2 daar met long-

1
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Mr. B.Ph. baron van Harinxma thoe Slooten.
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ontsteking lag en zijn toestand ernstig was. Hedenmorgen is hij overleden zonder bij
kennis gekomen te zijn, 42 jaar oud. De Harinxma's, of althans Harinxma, waren
oude vrienden van hem, hij is zoo goed mogelijk verzorgd. De begrafenis vindt te
Konstantinopel plaats.a
Ook stierf gisteren Mr. D. Hudig, een ander man, moeilijk voor zichzelf, maar een
edel karakter. Dit is het beeld dat mij bij blijft uit mijn vrij veelvuldige aanraking
met hem op het gebied van stadsuitbreiding en natuurbehoud.
De Troonrede is zeer mager van inhoud en niet geschikt om den menschen eenige
opbeuring te geven. De Regeering heeft natuurlijk den mond vol van bezuiniging,
doch tot nu toe deed zij niet veel daaraan: de nieuwe begrooting is, volgens Trip,
zwaar gecamoufleerd. Dit zal morgen blijken.

29 September 1934.
De begrooting is helaas een wellicht ongewilde erkenning van onmacht tot de
drastische inkrimping van uitgaven te komen, welke noodig is om het bedrijfsleven
te redden. Ik verwacht dat, ten einde inflatie te voorkomen, men den weg van
devaluatie zal inslaan. Dat zal onder de omstandigheden het minste kwaad zijn, maar
niet het panacée, waarvan men alle heil verwachten mag. Onze industrie en veeteelt
hebben daartoe te veel grondstoffen uit het buitenland noodig, die zij duurder te
betalen zullen hebben. Ook is thans, onmiddellijk na de conversie van de Indische
schuld, een dergelijke stap onmogelijk, althans hoogst onbehoorlijk, daargelaten dat
Trip op het gebied van de onveranderde waarde van den gulden een diehard is. Wat
Colijn in zijn fort intérieur denkt, is mij niet bekend. Het maakt op mij den indruk,
dat hij op devaluatie aanstuurt, waarnaar een groot deel van de nijverheid, de
vakvereenigingen, vele landbouwmenschen en het geheele Indische bedrijfsleven
hunkeren. Via Knottenbelt hoorde ik, dat Kalff zich over Colijn's slapheid beklaagt:
naar buiten toe de sterke man, in het kabinet wijkende voor de Roomschen, die van
verdere drastische bezuiniging niets moeten hebben. Ook zijn eigen kleine man leidt
hem tot op zekere hoogte. Anders kan ik mij voor een realpolitiker, als hij is, niet
verklaren, dat de Regeering, tegen een geweldige meerderheid in, De Graeff te Genève
tegen de opneming der Sovjets in den Volkenbond deed stemmen.
De liberale fractie in de Tweede Kamer heeft zich onder dit alles

a Weggelaten enige persoonlijke beschouwingen over de gestorvene.
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zeer meegaand gedragen, doch onlangs woonde ik een vergadering van de
economische commissie uit de partij bij, waarbij men zich dapper ten aanzien van
de begrooting betoonde. Bierema, die de bekwaamste van de aanwezigen (ook van
de fractie) is, is echter een agrariër, die niet geneigd is, den overdreven landbouwsteun
te critiseeren. De houding der fractie heeft reeds aanleiding gegeven tot tijdelijke
stopzetting van den financieelen steun door onze Vereeniging voor de Economische
Politiek, waarop Wendelaar, Fock en Van den Bergh zich hevig ontsteld tot ons
gewend hebben. Wij zullen ze nog een kans geven. Ik heb echter weinig vertrouwen
in de kracht en de bekwaamheid van den partijvoorzitter, Wendelaar1, een
welbespraakten jongeman zonder veel body.
In den Economischen Raad, die door den Minister aangezocht is, een advies in
zake den landbouwsteun2 uit te brengen, houdt mij dit vraagstuk meer bezig dan mijn
tijd eigenlijk veroorlooft, daar ik de betrekkelijke subcommissie voorzit. Ondanks
veel getheoretiseer over overheidsordening, waaraan vooral Prof. F. de Vries zich
te buiten gaat, heb ik voorgesteld: verlaging van den tarwesteun, met analoge verlaging
van de heffingen (in de meeste gevallen afschaffing) en de toeslagen op andere granen
en voederstoffen, waardoor de veeteelt op lagere productiekosten komt en minder
steun behoeft. Ten einde die verlichting zoo radicaal mogelijk te maken, heb ik
voorgesteld de suiker en vleeschaccijnsen in het landbouwcrisisfonds te brengen,
bijdragen van resp. 50 en 6½ millioen, hetgeen mogelijk is, indien de Regeering de
bezuiniging indertijd zoo drastisch aanpakt als zij beweert voornemens te zijn. Van
Doorninck ondersteunt dit denkbeeld.

10 October 1934.
Van Walree gaf mij onlangs het manuscript3 van een opstel ter lezing, waarin hij
devaluatie bepleit, een maatregel waarvan hij reeds een jaar lang voorstander is. Het
was een der beste betoogen die ik over het onderwerp las, maar mijns inziens niet
zeer overtuigend, wat het ook bezwaarlijk zou kunnen zijn, indien men, zooals hij,
er geen panacée voor onze kwalen, alleen een verlichting, in ziet. Ik zie die verlichting
met vrij groote zekerheid voor de scheepvaart en de

1
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Wendelaar toonde jeugdig, echter toen al 52 jaar oud.
Vgl. hier p. 1086.
Vgl. Van Walree, Devaluatie v.d. gulden.
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Indische bedrijven, in veel mindere mate voor de exportindustrie, en ik heb twijfel
omtrent de uitwerking op onze geheele economie. Onze ligging, onze
bevolkingsdichtheid en onze bodemgesteldheid brengen mede, dat wij in verhouding
tot de meeste landen veel moeten importeeren, dat wij in het geval van devaluatie
duurder te betalen zullen hebben. Het voordeel van Engeland, dat een enorme
produktie aan zijn valuta verbonden heeft, zouden wij gehad hebben, indien wij
dadelijk de depreciatie van het Pond gevolgd hadden. Evenmin bezitten wij het
voordeel van Zweden, welks voornaamste export - hout - en derivaten ervan, ertsen,
verkregen wordt zonder dat voor de winning buitenlandsche grondstoffen of
hulpmiddelen in groote mate noodig zijn. Eerder kunnen wij ons met Denemarken
vergelijken, waar de depreciatie van de kroon, met die van het Pond
overeenstemmende, niet voldoende steun aan het bedrijfsleven gaf en door een verdere
devaluatie gevolgd werd. Daar is men vrij tevreden over de in drie jaren gegroeide
ontwikkeling. Het groote gevaar van devaluatie is de ineenstorting van het goudblok
en de daaruit voortvloeiende wedstrijd naar de laagste valuta, zooals die reeds tusschen
de Vereenigde Staten en Engeland bestaat. Dat leidt tot den chaos. Daar, zooals ik
hiervoor zeide, de deflatiepolitiek der Regeering staat te mislukken, zie ik devaluatie
als iets onvermijdelijks komen. Met het oog daarop zou de maatregel gezamenlijk
door het goudblok te nemen zijn. De vraag is of het vertrouwen onderling groot
genoeg is en of men het over het percentage van waardevermindering, dat naar mijn
meening voor Nederland 25% (bij de tegenwoordige koersen van dollar en Pond)
zou moeten zijn, voor België waarschijnlijk minder, eens zou worden. Ik voorzie,
dat Trip, van wien het woord muntvervalsching, als met devaluatie synoniem,
afkomstig is, voor overleg niet te vinden zal zijn. Mijn vermoeden dat Colijn wankelt,
wordt daarentegen sterker. Walree publiceerde zijn brochure Zaterdag jl. en denzelfden
dag schreef Colijn hem eigenhandig, dat hij het 't beste geschrift over het onderwerp
dat hem onder de oogen gekomen was, vond en dat hij hem gaarne na de algemeene
beschouwingen over de begrooting over het onderwerp wilde spreken - hoewel hij
bezwaren tegen devaluatie heeft - die altijd beter is dan inflatie (ook volgens Colijn).
Het verpletterende nieuws van de vermoording van den Koning van Joegoslavië1
en Barthou, die hem naar Marseille tegemoet ge-

1
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reisd was, brengt weer nieuwe onrust in de gistende wereld die Midden-Europa in
de laatste jaren weer geworden is. Gelukkig is de moordenaar geen Italiaan, maar
een Zuid-Slaviër, zoodat er geen onmiddellijk voorwendsel voor een conflict tusschen
die beide landen in gelegen is. Zij staan het vinnigst tegenover elkaar. De toenadering
tusschen Frankrijk en Italië, door Duitschlands optreden tegenover Oostenrijk
veroorzaakt, maakte de verhouding niet beter, want Joegoslavië, minder zeker van
Frankrijk als bondgenoot, was bezig zich tot Duitschland te wenden en omarmde
zijn erfvijand Bulgarije.
Misschien had het bezoek van Koning Alexander aan Parijs ontspanning kunnen
brengen. Maar wat geschiedt nu? Zuid-Slavië zou wel eens uit elkaar kunnen vallen.
Het werd slechts door de dictatuur van den Koning en de gemeenschappelijke haat
tegen Italië bijeengehouden.

15 December 1934.
Langen tijd ontbrak mij de gelegenheid iets neer te schrijven, voornamelijk in verband
met het werk dat het landbouwrapport van den Economischen Raad medebracht. Het
werd in het laatst van November uitgebracht. Het weggaan van Lieftinck als secretaris
was een geduchte handicap. Zijn opvolger, Kruisheer, zit niet in deze moeilijke
materie en mist, naar mij voorkomt, de noodige capaciteiten. Gelukkig kwam Prof.
de Vries1 te hulp, die het stuk grootendeels samenstelde en plaats liet voor de meening
van een groote minderheid, waartoe ik behoorde. Het gevolg is een advies dat minder
krachtig luidt dan ik zou wenschen, maar juist daarom wellicht meer kans heeft bij
de Regeering effect te sorteeren, gegeven dat zij de zaak niet krachtig kan of wil
aanpakken. Steenberghe, dien ik onlangs sprak, had er althans als voornaamste punt
uit genoteerd, dat de tarwesteun omlaag moet. De voorgestelde overbrenging van
suiker en vleeschaccijns naar het landbouwcrisisfonds (met het doel verschillende
monopolieheffingen af te schaffen en heffingen te verlagen) beschouwde hij als een
vromen wensch, daar van de door de Regeering aangekondigde drastische
bezuinigingen van plm. 100 millioen volgens hem niets komt. Zoo liet De Graeff
zich onlangs tegenover mij uit.
Geen verstandig mensch gelooft dan ook meer aan het succes der
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deflatie-politiek. Zij is doodgeloopen. Ik denk dat de Regeering er op speculeert, dat
de stabilisatie van dollar en pond zóó spoedig komt, dat de gulden zoo lang nog op
de tegenwoordige waarde gehandhaafd kan worden, om hem daarna met die valuta's
op ongeveer gelijke innerlijke koopkracht te stabiliseeren, dus devaluatie en stabilisatie
aan elkaar verbonden. In dien geest heeft De Geer ook in de Kamer gesproken en
zelfs Oud heeft er op gezinspeeld, nog wel één dag voor de conversie der Indische
leening, in zijn zalige onwetendheid aangaande beursstemmingen. Gelukkig is het
publiek op het oogenblik te apathisch om zich spoedig te laten influenceeren. De
conversie gelukte prachtig, zooals tot nu toe alle conversies slagen - geen andere
beleggingsmogelijkheid dan staat- en gemeenteobligaties zich voordoende.
Indien mijn veronderstelling betreffende de bedoeling der Regeering juist is, wil
ik hopen, dat haar hoop verwezenlijkt zal worden. Mocht de stabilisatie van pond en
dollar op zich laten wachten - en ik zie nog niet veel kans, dat Engeland en Amerika
elkaar op dit gebied spoedig zullen vinden - dan staat inflatie voor de deur, misschien
eenigermate in handen te houden door tijdige devaluatie. Eenigermate, want ik vrees
zeer dat de wedijver naar de laagste valuta ontketend wordt, indien wij geïsoleerd
devalueeren. De omstandigheden zijn niet te voorzien. De ontwikkeling van zaken
in het goudblok is een voorname factor. België en Italië zijn daarin onzekere partners.
Eerstgenoemd land kan ondanks zijn lagen levensstandaard zijn budget niet sluitend
maken. Mijn vriend Theunis1 heeft deze moeilijke taak thans op zich genomen en
wordt geholpen door het onlangs aan België verschafte 100 millioen guldens crediet,
een overbruggingsmaatregel, die misschien onvoldoende zal blijken. Het Belgische
volk, dat reeds één inflatie doorgemaakt heeft, wil van devaluatie niets weten en
inderdaad is het te arm om daarvan eenig heil te verwachten. Verdere deflatie van
beteekenis is om dezelfde reden niet mogelijk. Ik acht sociale troebelen in België
dan ook niet uitgesloten. In Frankrijk is de toestand ook onzeker en economisch
slecht. Het is echter een rijk land, dat zich nog een afwachtende houding kan
veroorloven en dit zal doen zoolang het een flinke regeering heeft, zooals die van
Flandin schijnt te zijn. Maar mocht dit land of eenig ander goudland ‘omgaan’, dan
valt het blok, hetgeen onafzienbare consequenties voor de wereld na zich kan sleepen.

1
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Alle openbare debatten en hoofdartikelen in de pers zijn op dit punt onreëel geweest.
Zij zijn gegrond op de officieele regeeringspolitiek van voortgezette deflatie.
Over de clearingsweeën1 kan ik zwijgen: wij hebben met een failliet Duitschland
te doen, voor hetwelk elk middel om aan zijn verplichtingen te ontkomen, goed is.
Volgens Hirschfeld heeft Schacht hem gezegd, dat dit allemaal geschiedt om de Mark
haar buitenlandsche waarde te doen houden, daar met de Mark Hitler zou gaan. Het
Duitsche volk accepteert geen tweede inflatie van welke regeering ook. Echter geloof
ik niet aan het succes van Schacht's streven. Al zijn bekwaamheid en cynisme wegen
niet op tegen de macht der omstandigheden, verergerd door de autarchische politiek,
die den boer bevoordeelt, de industrie ondermijnt, het binnenlandsche prijspeil opdrijft
en een financiering op de pof medebrengt, die zich weldra zal straffen. De
ontevredenheid tegen het tegenwoordige régime neemt sterk toe.
Dit schijnt ook in Italië het geval te zijn, waar de werkeloosheid niet vermindert,
de oogst slecht uitgevallen en de financieele toestand zeer gespannen is. Volgens
Hirst, die het van een Engelschen in Italië gevestigden vriend heeft, valt Mussolini
binnen het jaar. Ik geef den kleineren Hitler een korter leven, al durf ik geen termijn
te noemen. Maar wat dan?
De wet op de scheepvaartsubsidies2 is nog steeds niet ingediend, hoewel
Steenberghe mij op 7 December zeide, dat zij op een oor na gevild was. Zij moet
voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij een steun van plm. 1,3
millioen per jaar beteekenen. Er zullen echter voorwaarden aan verbonden worden,
die, naar Zaalberg ons zeide, de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij
vermoedelijk niet raken. Ik zie nog altijd niet hoe zij van één zwaren last, de
rentebetaling op haar obligatieschuld, afkomt, daar haar onbezwaard actief waardevol
genoeg is om de obligatiehouders op volledige betaling te doen staan. Ik sprak
Steenberghe

1
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Clearingonderhandelingen met Duitsland hadden op 21 sept. 1934 tot een clearingverdrag
geleid. Vgl. Hirschfeld, Herinneringen 1933-1939, p. 38 vlg.
Bij de wet van 13 september 1935 werd ƒ 8,2 miljoen voor 1935 aan de Benas ter beschikking
gesteld, om daaruit renteloze, ongedekte voorschotten ten behoeve van de zeescheepvaart te
verlenen.
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ook over de kapitaalhulp via het Werkfonds1 aan de Scheepvaart te verleenen en
critiseerde de weigering der Regeering een tweede Statendam voor de
Holland-Amerika Lijn te financieren2 en bepleitte met nadruk de noodzakelijkheid
een vrachtlijn naar Rio en Buenos Aires te Amsterdam te behouden. Op zeer positieve
wijze verklaarde Steenberghe dat de Regeering daarvoor zou zorgen, zij het wellicht,
dat de Koninklijke Hollandsche Lloyd niet gehandhaafd kan worden - hetgeen hij
overigens niet voorziet. Voor de Holland-Amerika Lijn blijft de deur op een kier
openstaan. In reederskringen vraagt men zich af, wie de Regeering in deze zaken
adviseert. De Maatschappij ter behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen
niet, daar Zaalberg na zijn breuk met het Werkfonds geen persona grata meer is en
de Reedersvereeniging evenmin. Het departement beschikt over Van Kleffens vroeger chef van de juridische afdeeling der Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij - en eenige oud-stuurlieden. Mogelijkworden dezen voor
deskundigen aangezien. Het is niet zeer bevredigend, evenmin als andere toestanden
bij het Departement - Afdeeling Handel en Nijverheid, waar genoeg knappe menschen
zijn, maar geen onderlinge coördinatie.
Eergisteren te Londen zijnde, hoorde ik van s'Jacob3, dat tijdens de huwelijksfeesten
van den Duke of Kent4 met Marina van Griekenland5, de gezant van Zweden met
Van Swinderen over een mogelijke verbintenis van Karel van Zweden6 met Juliana
gesproken heeft - beiden te Londen zijnde. Genoemde Prins zou den eersten stap
moeten doen, deed hem echter niet, zoodat onze prinses ‘onverrichterzake’ vertrok.
Ik vrees, dat men haar moet toewenschen ongehuwd te blijven. Zij mist nu eenmaal
physieke bekoring, hoe eenvoudig, lief en misschien ook intelligent zij moge zijn,
en dit, gepaard

1
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Het Werkfonds 1934 zou zijn medewerking verlenen aan de uitvoering van openbare werken
en aan de financiering van industriële objecten (woningbouw en modernisering van de vloot).
Het laatste ging in 1936 over aan de N.V. Maatschappij voor Industriefinanciering.
Bij Hirschfeld krijgt men de indruk dat er een misverstand bestond tussen Steenberghe en
W. van der Vorm (pres.-comm. H.A.L.), dat dit belette; onder minister Gelissen kwam men
tot overeenstemming over de bouw van de Nieuw Amsterdam (12 oktober 1935). Vgl.
Hirschfeld, Herinneringen 1933-1939, p. 73.
F.B. s'Jacob.
Prins George, hertog van Kent (1902-1942).
Prinses Marina van Griekenland, huwde in 1934 de hertog van Kent.
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aan de toch al moeilijke positie van een prins-gemaal in Nederland, levert een al te
goede basis voor een ongelukkig huwelijk. Het is overigens onbegrijpelijk dat het
hof in den afgeloopen zomer al de praatjes die over deze would-be verloving liepen,
niet gestopt heeft.
Colijn was ook te Londen, zeer in het geheim, om met MacDonald over de
Japansche kwestie van gedachten te wisselen en tevens de mogelijkheid van een
nieuwe suikerconferentie aan te roeren. Ik ontmoette hem niet.

21 December 1934.
Dinsdag jl. had ik tezamen met Van Hengel1 en Van den Bosch2 een bespreking met
Colijn over de positie der Java-China-Japan Lijn, die door het verloop der
onderhandelingen op Java, ten deele het gevolg van het dilettantisme op
scheepvaartgebied, en ook als onderhandelaars van onze delegatie, verzwakt is. Wij
verlangen niets beter dan de onderhandelingen over de scheepvaartaangelegenheden
met de Japansche reederijen zelf te mogen voeren en daarin een groote mate van
vrijheid te herkrijgen (op aandrang der Regeering zijn wij op een gegeven oogenblik
in Augustus, toen wij met de Japanners konden afsluiten, zoo loyaal geweest daarop
niet in te gaan en lieten wij de zaken aan de delegatie over, die de scheepvaart tegelijk
met het handelsaccoord wilde behandelen).3 Zooals gezegd, bracht zij er niets van
terug. Colijn stemde na eenig gepraat in ons verlangen toe, bedong slechts dat wij
hem geregeld op de hoogte en zooveel mogelijk met de regeeringsinzichten rekening
zullen houden. Indien wij niet tot een regeling met de Japanners komen of tot een
regeling die hem niet bevredigt, dan zal hij geen handelsaccoord met hen sluiten. Dit
wordt de Japansche delegatie medegedeeld. De onderhandelingen zullen te Kobe
gevoerd worden, voor ons door onzen hoofdagent Quarles. Wij voldoen hiermede
geheel aan de wenschen van de Japanners. Het is te hopen, dat deze capitulatie hen
niet al te arrogant maakt. Er zullen moeilijke punten te overwinnen zijn en de
Paketvaart, die het recht krijgt, een observer mee te sturen om op haar belangen te
letten (overscheeplading en het aandoen van andere havens in de buitengewesten
dan die welke reeds aangeloopen worden), kan licht roet in het eten gooien, daar zij
er voor alles op uit is, de Japanners er uit te houden.

1
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J.F. van Hengel, dir. ‘Nederland’, commissaris J.C.J.L.
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De verhouding tusschen Java-China-Japan Lijn en Paketvaart, wier inzichten vaak
uit elkaar loopen en wier terreinen elkaar telkens overlappen, is dikwijls zeer stroef.
Roosegaarde Bisschop1, thans op reis in Oost-Azië, is een bekwaam maar weinig
tactvol man, waartegenover de Koninklijke Paketvaart Maatschappij dikwijls hautaine
en onbeschofte allures aanneemt. Beiderzijds is men tot het inzicht gekomen, dat
amalgamatie van de kleinere Java-China-Japan Lijn door de groote Koninklijke
Paketvaart Maatschappij wenschelijk is. Daartoe vond onlangs een eerste gesprek
tusschen Van Hengel en mij eenerzijds en Brand van de Koninklijke Paketvaart
Maatschappij anderzijds plaats, gevolgd door een bezoek van Brand en Pronk (een
der directeuren op Java) aan mij. Zij willen liefst meester worden van de aandeelen
der Java-China-Japan Lijn. Het gaat er nu om, welke prijs besteed en door ons aan
onze aandeelhouders aanbevolen kan worden. De waarde der aandeelen is op grond
van een conservatieve berekening van de waarde van het actief 82%, de beurskoers
slechts 24%. Er is dus veel ruimte om het niet eens te worden.2
Colijn sprak eigener beweging den wensch uit, dat een dergelijk samengaan
verkregen worde, in reactie op mijn opmerking dat indien de Java-China-Japan Lijn
geen overeenkomst met de Japansche lijn sluit, zij zich waarschijnlijk uit Japan terug
moet trekken, daar zij de verliezen van een concurrentie à outrance niet dragen kan,
tenzij de staat haar subsidieert, hetgeen de Regeering weigert te doen (blijkens een
in Augustus ontvangen brief). Colijn zei thans, dat het bezwaar in het precedent
gelegen was. Ware de Java-China-Japan Lijn met de Koninklijke Paketvaart
Maatschappij één, dan zou het louter een geldkwestie zijn.
Wij bleven lang over allerlei zaken napraten en kregen allerlei te hooren.
Hij is zeer somber over den economischen toestand en met name over de steeds
verdergaande verdwazing in de handelspolitiek en ziet daarin geen licht. Nog dezer
dagen had hij van Runciman3 gehoord, dat Engeland ook de stomme
handelsbalanspolitiek zal blijven volgen - ik koop niet van jou indien jij niet meer
van mij koopt. Inderdaad is dit een verschijnsel in een Balkanland te verwachten,
maar in Engeland onverklaarbaar en gelijkstaande aan opzettelijke bevordering van
algemeene armoede.

1
2
3

P.J. Roosegaarde Bisschop, de directeur der Java-China-Japan Lijn.
Tot een fusie zou het pas na de tweede wereldoorlog komen.
Walter Runciman, op dat moment president van de Board of Trade.
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De moeilijkheid die wij aldus steeds meer bij den uitvoer ondervinden, bracht het
gesprek op het kostenpeil, dat een ander beletsel bij den export is.

Elspeet, 23 December 1934.
Met een Maandag als brug hebben we dit jaar 4 Kerstdagen, die we in een onlangs
op een wandeling ontdekt hotelletje, ‘Refugium’ geheeten, doorbrengen. Het ligt in
het dennebosch, 4 km van het dorp, 6 km van het dichtstbijzijnde station (Hulshorst),
eenzaam en juist wat ik zoek. De kinderen, behalve Jan en Jet, en Olga zijn van de
partij. Je kunt hier in alle richtingen uitgestrekt wandelen. Het weer is, met
uitzondering van eenige dagen in het begin van November, ook nu nog
Septemberachtig, zacht en licht mistig.
Om tot Colijn terug te keeren: Ik zeide hem, dat ik als gevolg van het uitblijven
van onze aanpassing de verandering van de goudwaarde van den gulden niet meer
als wenschelijkheid of niet-wenschelijkheid, doch als een onvermijdelijkheid
beschouwde, waarvan slechts het tijdstip niet bepaald kan worden. Stabiliseeren
Engeland en Amerika hun koers, dan zullen wij den gulden daaraan moeten aanpassen,
of wij zien het kapitaal in tientallen millioenen wegvloeien en ons den gouden
standaard ontglippen. Colijn beweerde dezer dagen van den ‘Machtigsten’ Engelschen
Minister gehoord te hebben ‘We shall not return to gold in our lifetime’. (Trip, wien
ik dit overbracht, zeide mij gisteren dat zodra Amerika wil onderhandelen, Engeland
daartoe ook bereid is.) Intusschen heeft Neville Chamberlain eergisteren in het
Parlement verklaard, dat voor stabiliseering ook een vaste verhouding tusschen dollar
en franc noodig is. Het laatste is juist. Eerst nadat Roosevelt zijn bevoegdheid den
dollar nog verdere 10% van zijn oorspronkelijke goudwaarde af te nemen, door het
Congres zal hebben laten intrekken, zullen de goudlanden voldoende zekerheid
aangaande de Amerikaansche bedoelingen gevoelen en kan men het stabilisatietijdstip
als nabij beschouwen. De mededeeling van den een of anderen Britschen minister,
dat Engeland in afzienbaren tijd niet tot het goud terugkeert, acht ik aannemelijk.
Overigens was Colijn het met mijn opvatting over den toekomstigen loop van
zaken hier te lande vrijwel eens. Hij beweert echter, de hoop op verdere vermindering
van het budget niet opgegeven te hebben. Het Kabinet komt in Februari met een
voorstel daartoe en tevens met een voorstel tot afschrijving van ongeveer de helft
van de
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700 millioen voorschotten door den Staat voor woningbouw verstrekt, hetwelk noodig
is om de Gemeenten te dwingen hun erfpachttarieven te verlagen. Uit deze
gezamenlijke actie moet dan een aanzienlijke verlaging der woninghuren voortvloeien,
waarvan de starheid de daling van het loonpeil tegenhoudt. Dit zal de krachtigste
stoot in de richting van de deflatie zijn dien wij nog beleefd hebben.1 Ik merkte op
dat het dan aan de wereld duidelijk zal worden, dat de soliede en voordeelige
gemeentelijke grondpolitiek, waarop b.v. Amsterdam zoo trotsch is, een kapitaalverlies
van honderden millioenen camoufleert. Wij zullen moeten afwachten of men deze
onthulling aandurft. Zoo niet, dan zal het wel op devaluatie uitloopen (geïsoleerd,
wat hoogst bedenkelijk zou zijn, of als onderdeel van een stabilisatie-actie in overleg
met het buitenland ondernomen; dit zal van niet te voorziene omstandigheden
afhangen). Colijn zei: als ik ooit devalueer en ik kom U op den weg naar de Tweede
Kamer tegen en U vraagt mij naar mijn voornemens, dan zal ik, het voornemen
hebbende de noodige maatregelen binnen een uur aan de Kamer voor te leggen, deze
bedoeling ontkennen. Ik antwoordde, dat hij een dergelijke vraag van mij niet had
te verwachten.
Van een verdere verlaging van de ambtenaar-salarissen schijnt hij weinig te
verwachten. Een onderzoek had aangetoond, dat de mindere ambtenaren - en dat is
de massa - reeds minder dan 150% van voor den oorlog trekken. Het zwaartepunt
berust bij de loonen, in de eerste plaats in de beschutte bedrijven; daar zit ook de
grootste moeilijkheid.
Over den landbouwsteun spraken wij niet, wel deelde hij mij mede, dat de richtprijs
voor tarwe met ƒ 1, - verlaagd zou worden. Dit is dus reeds besloten - des te beter maar in de Centrale Commissie, die daarover advies moet geven is de heele zaak
nog niet geweest. Deze Commissie is in de meeste gevallen een wassen neus. Colijn
heeft in Engeland ook over onze onderhandelingen met Japan gesproken. Hij wil
Japan niet zoover ter wille zijn dat er voor Engeland geen mogelijkheid voor export
naar Indië zou overblijven, omdat Engeland voornaam afnemer is en Japan niet. De
weg uit deze moeilijkheden schijnt nog niet duidelijk te zijn.

1

Het zgn. Bezuinigingsontwerp, Staatsblad (1935), no. 685, verwezenlijkte een besparing
van ƒ 80 miljoen; het ontwerp verlaging van sommige vaste lasten en van huren (St.-Gen.,
zitting 1934-1935, nr. 455) werd in 1936 ingetrokken.
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Ook heeft hij in Engeland een balletje over een nieuwe suikerconferentie opgeworpen,
waarbij hij ‘gebluft’ heeft, van den wensch uitgaande dat Java een minimum productie
van 1½ millioen ton zou toegewezen krijgen. Ik vrees, dat deze poging weinig succes
zal hebben, hoe onbevredigend de suikerpositie voor bijna alle staten ook is. Men
gevoelt reeds allerwegen aan den lijve de noodlottige consequenties van een onzinnige
handelspolitiek, maar het schijnt tot een ontploffing te moeten komen, alvorens men
van dien weg terugkeert.
Wat de bezuinigingsactie der Regeering betreft, die Colijn nog als aanstaande
aankondigt, eigenaardig is het dat zijn collega's De Graeff en Steenberghe mij zeiden,
dat er niets van kwam. De Graeff haalde als voorbeeld daarbij aan, de door de
Regeering overwogen opheffing der Groningsche Universiteit, waartegen zich van
alle kanten en voornamelijk van het liberale Kamerlid Louwes verzet geopenbaard
had. Bezuiniging in abstracto best, doch concreto gewoonlijk onmogelijk. Steenberghe
zeide hetzelfde naar aanleiding van een onderdeel van het advies van den
Economischen Raad inzake landbouw, waar deze aanbeveelt de suiker- en
vleeschaccijnzen geleidelijk naar het Landbouwcrisisfonds over te brengen en met
de opbrengst daarvan de monopolieheffingen op granen en veevoer af te schaffen
en de heffingen op boter, kaas, margarine enz. te verlagen.

25 December 1934.
De Vooys zeide mij na afloop van onze laatste vergadering van den Economischen
Raad, dat hij een herbenoeming tot voorzitter wellicht niet aannemen zou, omdat
sommige jongere ambtenaren - hij noemde in dit geval een zekeren Gispen - op
smalende wijze spreken over zijn betrouwbaarheid. Verleden jaar had Hirschfeld
hem reeds niet geraadpleegd inzake de belangen van de Arnhemsche Kunstzijde
Unie bij den export en den import van kunstzijde toen hij - Hirschfeld - met de
Duitschers onderhandelde. Dit geschiedt thans weer. Hierover zijn beklag bij
Steenberghe doende, had deze hem geantwoord, dat er bij het Departement een zeker
wantrouwen nopens de nationale gezindheid van internationale concerns als de
Arnhemsche Kunstzijde Unie bestond. De Vooys wil hierover een onderhoud met
Hirschfeld in het bijzijn van Steenberghe en indien dit niet naar zijn zin verloopt,
neemt hij zijn ontslag. Ik kan niet aannemen, dat De Vooys inderdaad geen vertrouwen
verdient en
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ben geneigd in dit voorval een illustratie van de onduldbare knapenregeering aan
Economische Zaken te zien. Hirschfeld is een bekwaam man, maar reeds over het
paard getild en ontbloot van manieren. Hij laat de hem aangewezen organen van
advies links liggen en verschijnt in geen der interdepartementale commissies, evenmin
in de centrale commissie voor den landbouw, waar de man van handel en nijverheid
niet gemist kan worden, en in den Economischen Raad. Waar is het dat hij overmatig
bezet is met onderhandelingen met het buitenland, waar ook dat hij geen organisator
is. Zelfs het gewone werk werd niet meer gedaan. Om hierin te voorzien, heeft
Steenberghe aan Lamping Van Kleffens, chef van de juridische afdeeling der
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, toegevoegd, die, zooals ik
hem zelf gezegd heb, voor deze betrekking nòch de noodige kennis nòch de noodige
geschiktheid bezit (hij is een goed jurist en een prettig man). Hij behandelt de
handelsbelangen met de Balkan, Chili enz. Voor het binnenland is Groeneveldt
Meyer, die in Indië den luchtdienst departementaal behandelde, aangesteld. Vele nog
jongere krachten zijn er bijgekomen. Dat alles werkt zonder leiding, zonder
behoorlijke coördinatie en met groot gevoel van eigenwaarde, want het Departement
wordt door steunzoekenden plat geloopen en deze heertjes bevinden zich telkens in
de positie van gunstverleeners. De bovengenoemde heer Gispen toonde zich in een
zitting van den Economischen Raad, waarin hij inlichtingen in verband met een
aanvraag om bescherming van de Maastrichtsche zinkwitfabriek moest verschaffen,
van een ontstellende oppervlakkigheid. Hij scheen het type van den ambtenaar die
alleen afgaat op hetgeen hij ziet, hetgeen hem door belanghebbenden voorgelegd
wordt en die niet onderzoekt welke andere zijden er aan de zaak zitten. Hij sloeg dan
ook een droevig figuur en werd door enkele leden van den Raad niet gespaard, hetgeen
hem met haat tegen dat lichaam vervuld schijnt te hebben en onder de jonge
ambtenaren aan het Departement - de economische jeugdcentrale noemt Zaalberg
het - verontwaardiging moet gewekt hebben. Met Van Kleffens - die overigens
tegenover mij zeer voorkomend is - had ik tot nu toe één onderhoud, bij welke
gelegenheid hij mij in overweging gaf, de belangen der Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij niet meer door de Maatschappij ter behartiging van de
Nationale Scheepvaartbelangen naar voren te brengen, doch direct aan het
Departement. Hij liet doorschemeren, dat men daar voldoende geoutilleerd is om de
scheepvaartbelangen te beoordeelen. Dat
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licht zullen dus de heeren Van Kleffens zelf, die van de economische zijde van de
scheepvaartbelangen niets afweet, en De Ho, een exstuurman van den Koninklijken
Hollandschen Lloyd, moeten verspreiden. Waarschijnlijk hebben zij ook Steenberghe
van advies gediend, voordat hij in de Kamer zich over steun aan de Holland-Amerika
Lijn en Koninklijke Hollandsche Lloyd uitsprak. De burgemeester van Rotterdam1
moet onlangs naar De Ho verwezen zijn, toen hij over het belang van Rotterdam bij
de Holland-Amerika Lijn den Minister wilde spreken. Enfin, het is een
kwajongensboel.

26 December 1934.
Als Voorzitter van de Commissie van de Handelsverdragen stuit ik op dezelfde
moeilijkheden. Hirschfeld kent deze Commissie tot dusver in het geheel niet. Ook
de nu pas afgesloten onderhandelingen met Duitschland zijn geheel buiten haar
omgegaan. Lamping, die de Vereenigde Staten, België, Frankrijk, Spanje enz.
behandelt, doet dit wel, maar ook nog op een wijze die weinig bevredigend is.
Belangrijke veranderingen, die zich in de voorbereiding der onderhandelingen
voordoen, krijgt de commissie ter vergadering te hooren, wanneer zij er uit gehaald
worden. Herhaaldelijk weet het een of andere lid uit eigen bron meer dan de
Commissie of haar Voorzitter. In den Economischen Raad, waarvan deze Commissie
een onderdeel is, heb ik verslag over dezen toestand gedaan en gezegd, dat zij de
zaken gedurende 1935 nog zou aanzien, maar indien de toestand niet verbetert, met
den Economischen Raad zal overleggen wat haar te doen staat. Wordt de taak der
Commissie onuitvoerbaar, dan is het voor den Economischen Raad niet mogelijk
zich met voldoende wetenschap over de handelspolitiek een oordeel te vormen.
Een tragische acte in het bestaan der Nederlandsche Handel-Maatschappij heeft
zich in de laatste weken afgespeeld. Afschrijving van het kapitaal met 75%, van 80
op 20 millioen en fourneering van nieuw kapitaal ten bedrage van 15 millioen door
een internationaal consortium, zg. onder leiding van Ter Meulen, in werkelijkheid
onder die van Mannheimer. Daar de oude aandeelhouders onvoldoende vertrouwen
in de rendabiliteit van het gereduceerde kapitaal schijnen te hebben, is de uitgifte
der nieuwe aandeelen vrijwel mislukt en zullen de buitenlandsche bankiers
vermoedelijk een vrij grooten

1

Mr. P. Droogleever Fortuyn.
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invloed op de Nederlandsche Handel-Maatschappij uitoefenen. Ik acht het weinig
minder dan een schandaal dat men niet gepoogd heeft, deze hulpactie binnen de
grenzen te houden. Eenvoudig zou het niet geweest zijn, want de hulp der
Amsterdamsche bankiers zou beteekend hebben, dat zij de Nederlandsche
Handel-Maatschappij voor goed in kluisters geslagen zouden hebben - à la
Bank-Associatie, en regeeringshulp zooals Colijn indertijd aan de Rotterdamsche
Bank verleende, vereischt thans voorafgaande goedkeuring door de
Volksvertegenwoordiging, met al de gevolgen van dien voor het particuliere
bankwezen. Men heeft Trip er echter niet in gekend en gaat dus niet vrij uit. Van een
man als Rehbock - brave en sympathieke kerel, die hij is - als president-commissaris
en van een college samengesteld als dat van den Raad van Commissarissen der
Nederlandsche Handel-Maatschappij - is geen groote energie-ontplooiing te
verwachten.
Dit is nu het droevig resultaat van Van Aalst's beheer. De ongekende tegenslag in
de Indische cultures, voornamelijk de suiker, kan niet op zijn rekening gesteld worden,
maar wel dat hij dit voor de bankpositie der Nederlandsche Handel-Maatschappij
veel te groote belang niet eerder in een afzonderlijke onderneming ondergebracht en
de aandeelen ervan geleidelijk verkocht heeft, zooals ik hem vele jaren geleden - het
was vóór of eenige jaren na den oorlog - aanried te doen. Ook moet men hem
verwijten dat hij bij de keuze van zijn medewerkers er steeds op uit geweest is,
volgzame karakters te verkrijgen, geen menschen met een krachtige eigen meening.
De enkelen die anders aangelegd waren, hebben het bijltje er bij neergelegd. De
tegenwoordige president1 is een minzame jongeman, niet onbekwaam, maar niet de
geschikte gezagvoerder voor een groot oceaanschip. Van zijn mededirecteuren Taudin
Chabot en Collot d'Escury hoor ik goeds zeggen, maar internationale bankiers zijn
het niet. Pauw, die de cultures onder zich heeft, wordt algemeen als een tweede of
derde rangs kracht beschouwd, terwijl de secretaris Abbing een onbeteekenende
figuur is. Ik maak mij ernstig bezorgd over het toekomstige beheer van deze
wereldzaak met haar talrijke vestigingen in Indië, Britsch Indië en Oost-Azië, nog
daargelaten de invloed dien Mannheimer op de gestie in Nederland kan uitoefenen.
Van Aalst is materieel buiten dit alles gebleven en spreidt een levensvreugde ten
toon alsof er niets gebeurt dat eenigermate zijn vroegere

1

Mr. D. Crena de Iongh, die Van Aalst in 1934 was opgevolgd.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1098
handelwijze reflecteert. Een zelden geëvenaard cynisme in de aangenaamste vormen,
die veel doen vergeven.

[1935]
3 Januari 1935.
Het jaar zet op internationaal gebied wat beter in dan men eenigen tijd geleden had
kunnen verwachten. De economische toestand is nog troosteloos, althans in ons land.
De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij heeft grooter vervoer dan
in 1933 gehad, maar de daling van het pond heeft haar netto inkomsten eerder
verminderd dan vermeerderd. De laatste 4 maanden waren ondanks talrijke ongunstige
factoren, waaronder de insolventie van Duitschland de voornaamste is, beter dan de
eerste 8. De opzettelijke uitmergeling der Nederlandsche lijnen welke Duitschland
aan zijn betalingsmoeilijkheid doet gepaard gaan, boezemen mij groote zorg in. Het
wordt steeds moeilijker voor Duitsche verschepers invoervergunningen te verkrijgen,
indien zij niet met Duitsche schepen verladen of vergunning voor vrachtbetaling in
de clearing bekomen. Intusschen worden Duitsche obligaties lustig voor Duitsche
rekening tot de tegenwoordig sterk gedeprecieerde koersen gekocht. Geen land is
zoo duivelachtig geslepen in zijn armoede.

10 Januari 1935.
Hierbij aanteekeningen over een onderhoud met Brand en een ander met Koning
over de betrekkingen van Java-China-Japan Lijn tot Koninklijke Paketvaart
Maatschappij, waarbij de laatste zich als volkomen onhandelbaar heeft leeren kennen.1
Koning, dien ik altijd als een prul, maar tevens een fatsoenlijk man heb beschouwd,
blijkt niet te begrijpen wat een commissaris tegenover zijn aandeelhouders wèl en
niet mag doen. Met dezen man kan men geen zakelijke besprekingen houden. Wij
zullen nu echter aan Colijn verslag over het negatief verloop van de besprekingen
moeten doen, daar de Koninklijke Paketvaart Maatschappij zeker haar versie geeft.
Dit lichaam wordt zonderling beheerd. Het zwaartepunt van het beleid is in Indië,
waar de directie uit opgekomen menschen bestaat, die boven alles doordrongen zijn
van de machtspositie der Koninklijke Paketvaart Maatschappij in Indië,
monopolistisch denken en slechte manieren hebben. Groote bekwaamheid heeft er
sedert de

1

Vgl. hier bijlagen. Koning was commissaris van de K.P.M.
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dagen van Op ten Noort ontbroken. Het bestuur hier te lande, dat tegenover
aandeelhouders verantwoordelijk is, heeft weinig in de melk te brokkelen. Het bestaat
uit een Raad van Bestuur, die eens in de maand bijeenkomt, waaruit 3 gedelegeerden
de directeurenambtenaren - verantwoordelijk aan den Raad - over
uitvoeringsaangelegenheden bijstaan. Het zijn Hummel1 - voorzitter - een
gemakzuchtige grappenmaker, die nimmer veel beteekend heeft en nu aan zoo zware
verkalking lijdt, dat hij eenigszins ingewikkelde zaken niet zonder schade aan zijn
gezondheid kan behandelen - toch blijft hij aan - voorts Koning en Bernard Ruys,
die zeer bekwaam op het gebied van scheepvaart is, maar zelden een eigen meening
ten beste geeft. De dagelijksche zaken worden door Brand behandeld, een
oud-boekhouder die zijn best doet, maar geen prestige bezit. Sedert 1 Januari heeft
hij den heer Ter Poorten als mede-directeur, dien ik nog niet kan beoordeelen.
Hoewel de maatschappij technisch bekwaam beheerd wordt, berust haar welvaart
voornamelijk op haar monopolie-positie in den archipel.

14 Januari 1935.
Kalff2 is gisterenmorgen overleden, een slag voor het ministerie. Gisteren heeft ten
huize van Fock een conferentie plaats gehad, waar, behalve Fock, Waller, Bierema
en Rutgers aanwezig waren en ik moest ontbreken, daar ik met John Blijdenstein in
de duinen van Castricum wandelde en onvindbaar was. Naar ik telefonisch van Waller
hoorde, wil men Colijn een opvolger uit liberale kringen suggereeren. Men is niet
zeker, dat hij in die richting zal zoeken, daar er pressie op hem uitgeoefend zal worden
een Roomsche te nemen, die in dit geval Bongaerts zou zijn, een man van slechten
moreelen roep (op financieel gebied). Het zou heel erg zijn, maar er wordt betwijfeld
dat Colijn een vermeerdering van den Roomschen invloed zou accepteeren. Hij heeft
meer steun voor zijn versoberingspolitiek aan een liberaal, die trouwens onmisbaar
is, indien het ministerie zich nationaal wil blijven noemen. Er is echter bitter weinig
verschot aan geschikte liberalen. Genoemde heeren schijnen de voorkeur aan den
ingenieur Wouter Cool te geven, dien ik alleen van naam ken. Genoemd zijn ook
Ringers - zeer bekwaam, maar niet de man om

1
2

J.H. Hummel.
Ir. J.A. Kalff, de minister van waterstaat.
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liberale beginselen te verdedigen - Van Vlissingen1, dien men echter voor half
fascistisch aanziet (ik betwijfel dat dit ten rechte is) en die in sommige kringen niet
voor strikt eerlijk aangezien wordt (ik heb slechts het tegendeel bemerkt). Molenaar2,
zeer bekwaam, ook als staatkundige, maar scherp en geen persona grata bij Fock in
de liberale partij. Waller heeft ook mij genoemd, maar men schijnt daarop niet met
animo ingegaan te zijn. Hij had er mij den vorigen avond, toen de berichten over
Kalff het naderend einde deden vreezen, over gesproken, maar ik had hem dadelijk
gezegd, dat men een ingenieur moest nemen, terwijl ik hem daarna schriftelijk bericht
heb, dat financieele en huishoudelijke bezwaren mij zouden beletten, op een
ministerschap te reflecteeren. Dezen brief ontvangt hij eerst hedenmorgen.

29 Januari 1935.
Nadat ik Colijn het mislukken der besprekingen tusschen Koninklijke Paketvaart
Maatschappij en Java-China-Japan Lijn op 16 dezer gemeld had3, kwam Prof. van
Gelderen, vergezeld van Mr. Idenburg, bij mij om zich schoon te wasschen van de
blaam die ik volgens hem op de delegatie in een gesprek met Snouck geworpen zou
hebben. Ik heb inderdaad aan Snouck in een gesprek gezegd, dat naar mijn meening
de Nederlandsche delegatie voor de onderhandelingen met Japan de
scheepvaartbelangen vrij stumperig behandeld heeft en dit nu aan de
privé-onderhandelingen met de Japansche stoomvaartmaatschappijen overlaat, bij
wie wij nu min of meer met hangende pootjes terugkomen, omdat wij indertijd met
hen hadden kunnen afsluiten, wat wij op wensch der Regeering nalieten. Het gelukte
hem niet, ons van zijn gelijk te overtuigen, maar ik kreeg niettemin den indruk met
een bekwaam man te doen te hebben. Ook bleek mij uit dit onderhoud, dat de
Regeering zoo mogelijk de Japansche scheepvaart uit den archipel verder terugdringen
wil en dus achter de Paketvaart staat. Zij wenscht ook op de een of andere wijze
amalgamatie van Java-China-Japan Lijn en Koninklijke Paketvaart Maatschappij,
maar in elk geval gecamoufleerd.4 Wanneer men dan ook

1
2
3
4

Dr. F.H. Fentener van Vlissingen.
Mr. A.N. Molenaar.
Vgl. Nota van Heldring aan Colijn omtrent de mislukte besprekingen J.C.J.L.-K.P.M., 16
januari 1935. Hier als bijlage.
Vgl. verslag van het bezoek van prof. Van Gelderen en mr. Idenburg. Hier als bijlage.
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nog in aanmerking neemt, dat het bestuur der Java-China-Japan Lijn de belangen
der aandeelhouders tegen de rücksichtslose Paketvaart te beschermen heeft, is het
hier de steen der wijzen die gevonden moet worden.
Intusschen zijn de onderhandelingen met de Japanners, die den 25sten te Kobe
een aanvang zouden nemen, nog niet begonnen, daar Ishihara1, de nationalist in het
gezelschap, den onbeschaafden en onredelijken eisch stelt, dat de Japansche tekst
der te sluiten overeenkomst ook bindend zal zijn, terwijl wij alleen den Engelschen
tekst bindend willen zien. Op dit punt geven wij niet toe.2 Achter Ishihara staat het
Ministerie van Oorlog, achter de andere Japansche scheepvaartondernemingen de
meer gematigde ministeries van Buitenlandsche Zaken en Financiën. Zooals ook in
de buitenlandsche Japansche politiek blijkt, wint de militaire partij het van de andere
gewoonlijk in daden. Hirota3 hield dezer dagen een bloemzoete rede in het Parlement;
tegelijkertijd vielen de Japansche troepen de Chineezen in Tsjahar aan. Komt geen
scheepvaartovereenkomst tot stand die onze Regeering bevredigt, dan komt er ook
geen handelsverdrag, hetgeen meer spanning beteekenen zou.
Jan4 moet dezer dagen in Japan aangekomen zijn, op weg van San Francisco naar
Hongkong.

17 Februari 1935.
De Economische Raad heeft in de afgeloopen week (eigenlijk was het de commissie
ad hoc) een nieuwe vraag van den Minister om advies in zake de industrie, die uitkomt
op: meer protectie en ordening? in behandeling genomen. Er wordt steeds meer op
ordening aangedrongen. Zij die dit doen, zien niet in dat zij daarmede smoren zullen
wat er nog aan ondernemingsgeest leeft.

4 Maart 1935.
Ishihara heeft het gewonnen. De onderhandelingen zijn op de taalkwestie
afgesprongen. Bisschop en Quarles hebben Japan verlaten en de Japansche lijnen
hebben de Conference opgezegd, zoodat de

1
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De Ishihara Stoomvaartmij.
Om deze reden ging men in maart '35 onverrichterzake uiteen. Vgl. Brugmans, Chinavaart,
p. 151.
Koki Hirota (1878-1948); Japans politicus; 1933 minister van buitenlandse zaken; 1936
premier. Vgl. Japan Biogr. Encycl. (1958), p. 296.
Heldrings oudste zoon.
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Java-China-Japan Lijn nu weldra waarschijnlijk de hevigste concurrentie zal
ondervinden, te meer daar haar aandeel in het vervoer in het laatste jaar zonder
kunstgrepen belangrijk toegenomen is. Wij bereiden ons op een strijd à outrance
voor, zonder van onze Regeering, die ons vrijwel in de soep gereden heeft, anderen
steun te verwachten dan een zekeren aandrang op ons en de Koninklijke Paketvaart
Maatschappij uit te oefenen tot een overeenstemming te komen, waarbij de
Koninklijke Paketvaart Maatschappij echter een alleronzakelijkste houding inneemt,
zóó dat men niet met haar opschiet.1

12 Maart 1935.
Op uitnoodiging van de Trustees van de Carnegie Endowment, wier president Prof.
Nicholas Murray Butler is, woonde ik de vorige week een besloten conferentie bij,
die de volgende onderwerpen te behandelen had: trade-barriers, stabilisation of
exchanges, further means to strengthen the Family of Nations. Er waren 60
uitnoodigingen uitgegaan, doch zooals gewoonlijk waren niet meer dan 30 à 40
menschen aanwezig, waaronder natuurlijk veel liberalen, maar ook conservatieven
als Austin Chamberlain. Hij presideerde den laatsten dag toen de internationale
politieke samenwerking behandeld werd, totdat hij weg moest. Toen werd ik plotseling
door Butler tot voorzitter gebombardeerd. Den eersten dag was Lord Crewe en als
plaatsvervanger Hirst voorzitter, den tweeden dag Spender. Ik moest den eersten dag
de besprekingen openen, wat niet eenvoudig was, daar het over handelsbelemmeringen
ging, terwijl, zooals de zaken zich ontwikkeld hebben, stabilisatie der wisselkoersen
vooraf moest gaan (waaraan vanzelf de opheffing van handelsbelemmeringen als
deviezenregelingen, clearing- en compensatieverdragen en een deel der contingenten
gepaard zou gaan). Ten slotte vereenigde men zich op een motie, die den
voornaamsten crediteurlanden aanbeveelt, hun handelspolitiek tegenover
debiteurlanden te herzien, terwijl de conferentie een tweede motie ter aanbeveling
van regionale verdragen in den geest van Ouchy en Montevideo2 aannam. Dit was
in elk geval

1
2

Eind november 1935 begonnen nieuwe Ned.-Japanse besprekingen, die in juli 1936 tot een
overeenkomst leidden. Vgl. Brugmans, Chinavaart, p. 151.
Het op 29 januari 1934 te Montevideo tussen Nederland en Uruguay gesloten handels- en
scheepvaartverdrag (behandeling op voet van meestbegunstigde).
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een goed teeken. Op het punt van stabilisatie heerschte groote eenstemmigheid, wat
zeker merkwaardig was, gezien de Engelsche laatmaar-waaien politiek, die dien dag
tot een daling van het pond onder de ƒ 7, - geleid had, hetgeen de Regeering en de
Bank van Engeland als een versterking van de Engelsche positie schijnen te
beschouwen. Neville Chamberlain verklaarde dien dag in het Lagerhuis, dat de
Regeering het Pond niet aan dollar of franc zou verbinden, zoo lang zij niet meer
zekerheid nopens de waardevastheid van die munteenheden bezat. Op den duur moet
echter - zoo voegde hij er aan toe - op basis van goud gestabiliseerd worden. Onze
conferentie vereenigde zich op basis van een door mij ontworpen motie, hier en daar
geamendeerd, die tot spoedige stabilisatie strekt. Of die eenstemmigheid ook bereikt
zou zijn, indien Sir Henry Strakosch1 tot het einde gebleven ware, weet ik niet. Hij
beschouwt devaluatie door de goudlanden voorafgaande aan de stabilisatie als
noodzakelijk en noemt in zijn artikel 40% allround, hetgeen bij de zeer uiteenloopende
inwendige koopkracht van de munteenheid in de goudlanden dwaasheid is. Daarover
zwijgt de motie wijselijk. Sir Arthur Salter2 is sedert eenige jaren tot wereldordening
bekeerd - hij sprak dus van een managed currency, waartegen hij opkwam.
Den laatsten dag, toen het over de politieke samenwerking ging, presideerde dus
Sir Austin Chamberlain en toen die tegen den lunch weg moest, werd ik zijn opvolger.
In deze besprekingen speelde Butler zelf de grootste rol. Hij is een groot voorstander
van Amerika's actieve deelneming aan de beraadslagingen van Genève en elders,
maar legt den nadruk op den argwaan van het Amerikaansche publiek, dat men niet
over aansluiting aan den Volkenbond moet spreken. Butler is een man van over de
70, in het volle bezit van zijn geestelijke vermogens en redenaarstalent - de tafelspeech
in de Claridge's was prachtig - een idealist met practische noties. Hoe groot zijn
invloed in Amerika is, weet ik niet. Hij verklaarde dat de aangenomen moties den
diepsten indruk in Amerika zouden maken. Ik ben dienaangaande zeer sceptisch.
Zeker is het, dat de Engelsche pers de conferentie vrijwel doodgezwegen heeft.
Misschien was het omdat zij geen toegang had (het gevolg was dat er inter muros
geen blad voor den mond genomen werd).

1

2

Sir Henry Strakosch (1871-1943); Engels financier en regeringsadviseur; o.a. van Montagu
Norman van de Bank of England. Vgl. Frankfurther, In klinkende munt, p. 25; Who was
who 1941-1950, p. 115.
Op dat moment hoogleraar te Oxford in de politieke theorie en instituties.
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Het gezelschap was overwegend Engelsch, voorts 5 à 6 Amerikanen, 1 Canadees,
Trendelenburg voor Duitschland, Rueff en Seydoux voor Frankrijk, Paul van Zeeland
voor België, Knudsen voor Noorwegen, Amorise voor Italië - de laatste een paskwil.
Enkele merkwaardige dingen van historisch belang kregen wij te hooren. Butler
vertelde ons, dat indien niet door toevallige omstandigheden de stemming van het
Congres in 1919 over het verdrag van Versailles 14 dagen eerder plaats gevonden
had, een toen tusschen President Wilson en eenige weifelaars bereikte
overeenstemming over enkele punten van uitvoering de aanneming van het verdrag
ten gevolge zou hebben gehad. Daarmede zou heel wat na-oorlogstragiek voorkomen
zijn geworden. Immers de Vereenigde Staten als partij tot het verdrag en lid van den
Volkenbond, zouden al spoedig hun invloed ten gunste van een politiek van gezond
verstand tegenover Duitschland hebben laten gevoelen. Het is te hopen, dat de
geschiedenis van dit drama weldra betrouwbaar geschreven wordt. Bij de bespreking
in onze conferentie van het Briand-Kellogg pact1, maakte Butler de opmerking, dat
het zóó niet genoemd moest worden, want tegen het oogenblik dat hij het moest
teekenen, was Kellogg er tegen. Beter is het als het ‘pact van Parijs’ aan te duiden.
Later voegde Chamberlain in zijn toast hieraan de mededeeling toe, dat de eigenlijke
Amerikaansche drijfkracht tot dit pact Butler zelf is geweest.
Chamberlain maakte op mij niet den indruk van een zeer bekwaam man te zijn;
zijn rede ter conferentie was middelmatig, zijn vormen daarentegen veel welwillender
dan men op grond van zijn opgeprikt uiterlijk zou zeggen. Alex Henderson, de
ontwapeningspresident, sprak ook, maar zeer welsprekend, hoewel min of meer voor
de tribune, die er niet was. Hij wil een permanente ontwapeningscommissie, viel
Frankrijk sterk aan en stelde zich op het Duitsche standpunt. Hij zag er slecht uit, en
volgens anderen is hij een opgeschreven man. Zeer verstandige opmerkingen maakten
Sir Herbert Samuel, die alle 3 dagen aanwezig was, en Ramsay Muir, voorzitter van
de National Liberal party, en met betrekking tot de verdere ontwikkeling van den
Volkenbond Sir Arthur Steel-Maitland. De

1

Het Kelloggpact 1928 hield de algemene belofte in van oorlog als instrument van nationale
politiek af te zien. Het bevatte geen sancties en was dus niet meer dan een betuiging van
goede wil. Vgl. Brugmans, Kantelend tijdperk, p. 22.
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Duitscher Trendelenburg, dien ik al vele jaren ken, sprak geen Engelsch en verklaarde,
dat hij zich ten aanzien van de volkenbondsmotie van stemming moest onthouden,
ofschoon zij zijn persoonlijke meening weergaf.

19 Maart 1935.
Eergisteren bracht de pers het ernstige nieuws van de wederinvoering van den
algemeenen dienstplicht in Duitschland, weliswaar de logische consequentie van
hetgeen de laatste jaren gebeurd is en van de onwijze kneveling door het Verdrag
van Versailles, maar niettemin nu Duitschland weer openbaar toont wat het wil zijn
- en feitelijk tengevolge van de moeilijk verheimelijkte bewapening sedert het
Hitler-régime jaren al is - een tot de tanden gewapende mogendheid met niet te
overziene gevolgen. Ruw-Duitsch is deze daad, eenige dagen voordat het bezoek
van Simon1 en Eden aan Hitler zou plaats hebben. Het is de vraag of dit bezoek kan
doorgaan want de basis der besprekingen, die in begin Februari was vastgelegd, is
geheel veranderd. Ontzettend dom was de publicatie van het Engelsche witboek2, 14
dagen geleden, daarna kwam de brute verklaring van Duitsche zijde van de sterkte
der luchtmacht, kort daarop hetzelfde aangaande de Russische legersterkte, toen de
plotselinge wederinvoering van den tweejarigen dienstplicht in Frankrijk, en nu dit.
Colijn, dien ik gisteren opzocht, kon waarschijnlijk met recht zeggen, dat hij nooit
in zijn leven in zoo korten tijd zooveel politieke flaters had zien begaan.
Ik kwam bij Colijn om hem over de Japansche situatie te spreken, maar daar de
laatste dagen geruchten de ronde doen dat de Regeering aan het bezuinigingsplan,
dat zij eerlang zal indienen3, de bevoegdheid zal verbinden in den rentestandaard in
te grijpen en zelfs Trip dienaangaande niets weet, alleen vreest dat zij dit van plan
is, hetgeen op het vertrouwen van het nog beschikbare kapitaal een funesten invloed
moet hebben, vroeg ik Colijn in mijn kwaliteit van

1
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Sir John Simon.
Op 5 maart 1935 had Engeland ter voorbereiding van de defensiedebatten in het Lagerhuis
een witboek over de verdediging uitgegeven, waarin o.a. de Engelse verdedigingsmaatregelen
te land, ter zee en in de lucht belicht en gemotiveerd werden.
Het ontwerp van wet houdende bijzondere maatregelen ter verkrijging van verlaging van
sommige vaste lasten en van huren, op 5 juli 1935 ingediend, werd in 1936 teruggenomen.
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waarnemend voorzitter van den Economischen Raad (de Voorzitter is met vacantie)
naar den grond van het gerucht. Hij erkende dat er iets van waar is, nl. de Regeering
wenscht de bevoegdheid langs wettelijken weg in de rente van het landbouwcrediet
en in den rentevoet van pandbrieven in te grijpen, het laatste in den zin van bepaling
van een maximum rentevoet van 4%. Ik zeide, dat ik dit zeer gevaarlijk vond en een
middel erger dan de kwaal, dreigende executies in den landbouw. Colijn zeide, dat
het wetsontwerp nog wel eenige wijzigingen kon ondergaan, terwijl het bij den Raad
van State is. Ik ried hem aan zulks dan op het gebied van het credietwezen te doen,
het eenige gebied waarop de ontwikkeling van zaken gedurende de crisis vrij
bevredigend geweest is, althans wat den rentevoet aangaat. Ik wees hem er op, dat
wij wellicht aan den vooravond van ernstige financieele gebeurtenissen stonden als
gevolg van de daling van het Pond, dat ondanks alle voortreffelijke camouflage ook
een zekere mate van onrust in Engeland verraadt, en de daaruit voortvloeiende
wankele positie in België, terwijl de Lire in Italië reeds eenige weken aan het kraken
is. Meer dan ooit moet het geld ten onzent voor die debiteuren - de zeer enkelen die
nog genade in het oog van den geldschieter vinden: de Staat, hypotheken, provincies,
gemeenten - beschikbaar blijven. Ik geloof wel dat Colijn begreep hierop te weinig
gelet te hebben, maar de internationale toestand vervulde hem te zeer om daarop niet
telkens terug te komen.
Spoedigen oorlog in Europa vreest hij niet, maar wel is deze ontwikkeling koren
op den molen van Japan.
Hiermede waren wij op het andere terrein, waarop ik met hem van gedachten
wenschte te wisselen. De arrogantie die de Japanners onder de tegenwoordige
verdeeldheid in Europa meenen aan den dag te kunnen leggen, heeft de besprekingen
tusschen de Java-China-Japan Lijn en de Japansche lijnen verijdeld, en daarmede is
de Java-China-Japan Lijn aan de nu te verwachten aanvallen van die zijde
blootgesteld.1 De Regeering zal nu op haar manier de lijnen willen steunen. Colijn
sprak reeds van contingenteeringen van Japansche goederen, waaraan verbonden de
bepaling dat 50% met de Nederlandsche lijn moet vervoerd worden. Dit schijnt
voorloopig het plan van Batavia te zijn. Ik verzocht hem alvorens zijn goedkeuring
aan den een of anderen maatregel te hechten, ons te raadplegen. Op het oogenblik
hebben de Japansche lijnen nog geen maatregelen tegen

1

Vgl. hier noot 1, blz. 1102.
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ons genomen. Indien zij den opzeggingstermijn in acht nemen welken de
conference-overeenkomst inhoudt, kunnen zij eerst over 2 à 3 maanden tot den strijd
overgaan. Wat zij daarna zullen doen, kunnen wij slechts gissen. Allicht een geweldige
verlaging van het reeds zoo lage tarief tusschen Japan en Java en een aanval op onze
lijnen tusschen China en Japan. Tot voor kort konden zij zich daar niet bewegen,
daar de Chineezen de Japansche vlag boycotten, doch Roosevelt's domme
zilveraankooppolitiek heeft China, dat daardoor aan een scherpe deflatie onderworpen
is, in de armen van Japan gedreven, en het veld is vrij. Het is voor ons echter niet
wenschelijk dat de Nederlandsch-Indische Regeering een uitdagende houding
aanneemt. Bovendien is ons percentage van het vervoer van Japan naar Java in 1934
langzamerhand van ongeveer 32 op 45% gestegen. Indien wij tot den strijd gedwongen
worden, dan beginnen wij hem op een hoog plan. Een en ander neemt niet weg dat
het vooruitzicht zeer duister is. Onder de omstandigheden is samengaan met
Koninklijke Paketvaart Maatschappij, die de mislukte besprekingen in Japan ook
bijwoonde, hoogst gewenscht, maar met zulke onhandelbare lieden als in de directie
te Batavia en in den Raad van Beheer hier zitten, valt niet te praten. Colijn deed alsof
hij niet wist dat de besprekingen doodgeloopen waren, hetgeen mij de gelegenheid
gaf, hem nog eens de persoonlijke moeilijkheden uit te leggen. Hij zeide daarover
niet verwonderd te zijn, waarbij, zoo voegde hij eraan toe, nog komt dat de
Koninklijke Paketvaart Maatschappij het oor van den Gouverneur-Generaal heeft.
Ik gaf hem in overweging een tusschenpersoon, die bij geen der beide maatschappijen
betrokken is, op te dragen, ze tot elkaar te brengen. Men moet zich dan den dwazen
wensch naar camouflage van het samengaan uit het hoofd stellen. Behalve dat hij
niet te verwezenlijken is, heeft de actie der Japanners hem geheel den grond ontnomen.
Colijn reageerde niet op deze suggestie. Het gesprek kwam vervolgens op Duitschland.
Hij vindt den economischen toestand daar ondoorgrondelijk en zorgwekkend. Hij
verwacht devaluatie van de mark en tevens moratorium voor buitenlandsche schuld.
Vermoedelijk heeft hij het van Hirschfeld, die pas van Berlijn terug is en met Schacht
onderhandeld heeft. Een maand of 6 geleden moet Schacht tot Hirschfeld gezegd
hebben, dat hij de mark zoo lang mogelijk tegen devaluatie zou beschermen, omdat
hij voorzag dat met de mark Hitler zou gaan. Colijn zeide dat Schacht thans niet meer
zoo zag. Indien dit zoo is, dan bevestigt dit den indruk dat niet Hitler de macht heeft,
doch het leger, dat hem ge-
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bruikt zoolang hij voor een groot gedeelte van het domme volk - en politiek dom
zijn de Duitschers in grooten getale - de Führer is.
Zoover geschreven, lees ik dat de reis van Simon naar Berlijn doorgaat, een
verstandig besluit, want afbreking der besprekingen zou het gevaar slechts vergrooten.
Colijn zeide dat Schacht Hirschfeld verzocht had zijn Regeering mede te deelen,
dat hij het clearing-verdrag opzegde. Hirschfeld weigerde dit, zeggende dat indien
Duitschland er een einde aan wilde maken het dan den officieelen weg behoorde te
volgen en niet door een onderhandsche boodschap. Schacht kwam er niet meer op
terug, hetgeen Colijn een nederlaag noemde. Overigens waren wij het er over eens,
dat deze clearing danig aan het mislukken is.1 De Duitsche uitvoer naar ons land
neemt steeds af, een gevolg van de hooge prijzen, die het binnenland betaalt voornamelijk dank zij uitrusting voor den oorlog, die de industrie krachtig bezighoudt.
Over onzen binnenlandschen toestand was Colijn zeer mismoedig. Hij veroordeelt
de geheele economische politiek die wij volgen, maar ziet geen alternatief. Liberaal
in zijn economische opvattingen moet hij vaak aan zijn Roomsche en
Vrijzinnig-democratische ambtgenooten toegeven. Het gevaarlijkste voorbeeld
daarvan is de door de Tweede Kamer aangenomen wet op de
ondernemingsovereenkomsten.2 Wat de Regeering aan de ééne zijde doet ter verlaging
van het kostenpeil, neemt zij aan de andere zijde terug door maatregelen die de
verstarring in de hand werken, zooals contingenteering, landbouwordening en nu
laatstelijk deze wet, die zonder twijfel gebruikt zal worden om zwakke ondernemingen
in het leven te houden en het loonpeil te verstarren. De mentaliteit van ons zakenleven
wordt hoe langer hoe meer van de noodzakelijkheid van uitvoer afgeleid en op het
binnenland geconcentreerd - ondanks het steeds waarschuwende teeken der stijgende
werkloosheid.

21 Maart 1935.
Ik stelde Trip op de hoogte van de mededeeling van Colijn betreffende de door de
Regeering gewenschte bevoegdheid inzake het vaststellen van hypotheek- en
pandbriefrente.3 Daar dit plan volgens

1
2
3

Vgl. Hirschfeld, Herinneringen 1933-1939, p. 71.
De wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van
ondernemersovereenkomsten, Staatsblad 1935, no. 310.
Vgl. hier p. 1106.
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hem van Oud uitgaat en hij hem niet kan verzoeken geraadpleegd te worden, besloot
ik ook dezen op te zoeken. De ontvangst was aanvankelijk allesbehalve vriendelijk
en kwam eigenlijk neer op zijn meening, dat mijn bezoek een groote nalatigheid en
onkunde bij hem moest veronderstellen, terwijl zoo iemand als hij toch wel zou
begrijpen hoe voorzichtig men met het credietwezen moest omspringen. Bovendien
gevoelde hij zich in het geheel niet geroepen mij mededeeling te doen van hetgeen
in het wetsontwerp staat, dat thans bij den Raad van State is. Ik antwoordde zeer
koel, dat ik mijn wetenschap door zijn ambtgenoot Colijn bevestigd had gehoord en
dat ik mij verplicht achtte hem als waarnemend voorzitter van den Economischen
Raad te waarschuwen voor de gevolgen van het voorgenomen ingrijpen in
credietvoorwaarden, nu ik wist dat Trip mijn gevoelen ten opzichte van het daarmee
gebonden gevaar deelt en niet door hem geraadpleegd was. Daarop draaide hij om,
werd mededeelzaam en verklaarde Trip te zullen gaan spreken. Het wetsontwerp
was nog maar een voorontwerp (voorontwerpen legt de Regeering niet aan den Raad
van State voor) en er kon nog in gewijzigd worden. De positie was zeer moeilijk. Er
moet wat gedaan worden om de vaste lasten, met name de woninghuur voor den
arbeider, te verlagen, de Economische Raad had toch ook het ingrijpen in de
landbouwhypotheken verdedigd, Minister Steenberghe had toch reeds bevoegdheid
aan de Landbouwcrisiswet ontleend (die daarvoor niet bedoeld is) om dit zelfstandig
te doen enz. enz. Anderzijds begreep hij, zoo besloot hij, dat men met het tornen aan
privaatrechtelijke schuldverhoudingen buitengewoon voorzichtig moest zijn. Ik
merkte op, dat wat hij voorstelt ver buiten het landbouwcrediet uitgaat en de
soepelheid van het geheele credietwezen bedreigt, die eerste voorwaarde is voor de
kleine kans op welslagen van deflatiepolitiek - die ik zelf ook voorsta, zoolang zij
nog een kans biedt, daar geïsoleerde devaluatie ons naar afgronden van onbekende
diepte kan leiden. Oud betoonde zich ook een overtuigd anti-devaluïst.
Later vernam ik van Trip dat Steenberghe in den ministerraad van Dinsdag jl.
voorgesteld heeft, het bezuinigingsontwerp of althans de paragraaf betreffende de
hypotheken in handen van Trip voor advies te stellen en daarin door Colijn (die den
vorigen dag mijn bezoek gehad heeft) bijgevallen werd. Oud had daar weinig lust in
(het is hem reeds eerder door Van Doorninck geraden) doch moest toegeven. Ik vond
hem dus in een ietwat geprikkelde stemming. Deze
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bewindsman is een buitengewoon bekwaam ambtenaar van de registratie, een knap
debater, maar mist allen kijk op markttoestanden, van welk gemis hij zich geen
rekenschap geeft. Daardoor vergaloppeert hij zich soms op voor het algemeen welzijn
gevaarlijke manier.

23 Maart 1935.
Lanz plotseling overleden. Hij had waarschijnlijk weinig vrienden - ik behoorde er
althans niet toe, ofschoon hij mij in zijn brieven met ‘Lieber Freund’ aansprak - maar
hij was een geniaal en zeer oorspronkelijk man. Zijn verdiensten als chirurg worden
verschillend beoordeeld, maar wie hem critiseerden, waren vermoedelijk sterk door
zijn minder aangename karaktereigenschappen beïnvloed. Anderen stelden hem heel
hoog. Hij was ego-centrisch, voortvarend, altijd actief, weinig tactvol, soms hinderlijk
vleiend en opdringerig, dan weer rücksichtslos. Zijn kennis van Europeesche, vooral
Italiaansche kunst, van de Latijnsche, Duitsche en Italiaansche klassieken was diep.
Ik ontmoette hem vaak op het gebied der Italiaansche primitieve en renaissance
schilder- en beeldhouwkunst. Zijn verzameling heeft hij door levenslange toewijding
opgebouwd, waarbij hij soms meer koopman dan kunstminnaar was. Zij is zeer
interessant doch ongelijk van inhoud, met niet veel prima stukken. Voor de
verspreiding van de kennis van die kunst hier te lande deed hij veel. Vom Rath kocht
alleen op zijn advies en werd door hem gevormd (als men van vorming van den
onbeteekenenden braven Pientje kan spreken). Voor de kunstkennis van Schmidt
Degener had hij - niet geheel ten onrechte - geringschatting. Pit daarentegen achtte
hij - ten rechte - hoog. De buitenlandsche politiek had zijn levendige belangstelling
en gedurende den oorlog was hij op ergerlijke wijze pro-Duitsch, vergetende dat hij
de gastvrijheid genoot van een land waarin men pro-Nederlandsch in de eerste plaats
was en in meerderheid pro-Fransch. Hitler en zijn stelsel beschouwde hij als den
ondergang van den ‘vrijen’ Duitschen geest. In Italië, dat hij kende als weinig anderen,
werd hij na den oorlog lang geweerd, omdat hij zich in geschrifte, o.a. in een open
brief aan de toenmalige Italiaansche regeering, tegen de aansluiting van Italië bij de
geallieerden verzet had. Prins Rupprecht van Beieren, eveneens een kunstminnaar,
was volgens hem een Dutzfreund. Hij vertelde gaarne - tot vervelens toe - anecdotes
over zijn ontmoetingen met hem en de wijze waarop zijn (Lanz') kunstverwervingen
tot stand kwamen, meestal ‘ad mai-
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orem gloriam’. Het laatste verhaal dat ik van hem kreeg, was dat over het bezoek
van de vrouw1 van den ex-Keizer, die zich geestdriftig over Hitler uitliet, waarop
Lanz al zijn critiek over het tegenwoordige régime zou hebben losgelaten, met het
gevolg dat de temperatuur gedurende het verdere samenzijn veel lager dan in den
aanvang was. Toorop heeft hem prachtig geschilderd. Hij doet op dat doek aan een
Lanzknecht van Hodler denken, woest en onheilspellend, hard en onvervaard.
Dezelfde man behandelde in zijn kliniek vele armen zonder loon te vragen. Ik hoop
dat van zijn verzameling, die zeker te gelde gemaakt zal moeten worden, want ander
bezit dan dat en zijn mooie huis had hij niet, iets voor het Rijksmuseum behouden
blijft, maar met Schmidt Degener aan het hoofd, vrees ik aarzeling en ontwijking.

26 Maart 1935.
Van Trip, die het natuurlijk van Van Doorninck heeft, verneem ik dat Oud de
bevoegdheid der Regeering een maximum rentevoet voor pandbrieven en hypotheken
uit het bezuinigingsontwerp gelicht heeft - vóórdat hij Trip geraadpleegd heeft.
In België, waar de financieele toestand sedert lang dreigend was, heeft het kabinet
Theunis, waarin Francqui de verradersrol gespeeld moet hebben (hij had aangenomen
Theunis in de handhaving van de Belga te steunen en schijnt achter de coulissen op
devaluatie gewerkt te hebben), plaats moeten maken voor een vrij poover
samengesteld nationaal ministerie onder leiding van Van Zeeland, die groote
bewondering voor Roosevelt koestert en den weg der inflatie opgaat. Naar Trip mij
zeide, heeft van Zeeland daarbij zonderling gehandeld. Hij was vice-gouverneur van
de Nationale Bank en moet den Koning medegedeeld hebben, dat zijn nieuwe
financieele politiek door Franck goedgekeurd werd, wat onjuist is, daar deze de
handhaving van de Belga verdedigt. Trip vertrouwt Franck in dit opzicht volledig.
Ik ontmoette van Zeeland eenige weken geleden ter Carnegie conference en had
eenige vluchtige gedachtenwisselingen met hem, o.a. over de handhaving van den
gouden standaard. Toen ik hem zeide, dat België naar mijn meening het laatste land
is dat (opnieuw) kan devalueeren, daar de koopkracht van het ruilmiddel er lager is
dan waar ook, zweeg hij. Inderdaad is devaluatie of inflatie er gevaarlijker dan b.v.
bij ons. Men klaagt er ook over de starheid

1

Prinses Hermine von Schönach-Carolath.
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der vaste lasten, doch in vergelijking met Nederland zijn deze in België laag. Het
geldloon laat er geen verdere verlaging toe en ik vrees er sociale troebelen. Het
goudblok krijgt door den afval van België een stoot van beteekenis, nadat Italië ook
reeds geruimen tijd wankel is en zijn koers met kunst- en vliegwerk op een peil houdt
dat ong. 6% disagio beteekent. Wat het effect ten onzent zal zijn, moet afgewacht
worden. De eerste uitwerking is een kleine vlucht uit obligaties, waardoor ook de
koers der staatsschuld gezakt is en de conversies onderbroken worden. Misschien
heeft dit den heer Oud beter dan mijn bezoek doen begrijpen, dat hij den rentevoet
niet ter hand kan nemen.
De jaarafsluiting der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij is beter
dan die over 1933, hetgeen geheel aan vermindering der uitgaven toe te schrijven is.
Wat wij aan overtollige schepen bezitten, koopen de Russen van ons, zoodat er een
goede kans is dat wij eerlang uit onze schuld aan de Maatschappij ter behartiging
van de Nationale Scheepvaartbelangen komen. Echter kunnen wij zonder subsidie
niet tot een sluitende exploitatie-rekening - om van dekking der afschrijvingen niet
te spreken - komen. Nog steeds wacht de scheepvaart op de indiening der subsidiewet.
De positie tegenover onze obligatiehouders blijft zoolang eveneens ongeregeld. Zij
leggen zich erbij neer, dat de uitlotingen niet plaats hebben, maar pogingen om ons
van den te zwaren rentelast te bevrijden, zouden op hun tegenstand stuiten, daar ons
actief waarde genoeg bezit, om bij verkoop de vordering van obligatiehouders te
dekken.
Hoe onzeker en onbevredigend deze toestand ook is, wij maken eindelijk een begin
met de vernieuwing van onze vloot - een bescheiden begin - twee motorbootjes van
minder dan 400 brutoregister ton. Het kan niet langer uitgesteld worden.

4 April 1935.
Het ingrijpen van Steenberghe in het executierecht bij hypotheek op landelijke
eigendommen, waarop Oud zich onlangs beriep, is onmiddellijk met een stopzetten
van de credietgeving in den landbouw beantwoord.1 De zaak is in Maart voor de
landbouwcrisiscommissie

1

Bij ministeriële beschikking van 13 maart 1935 (Staatsblad 107 en 108) was een
hypotheekcommissie ingesteld (op basis van het Crisis-Organisatiebesluit 1933), welke ten
doel had het voorkomen van executies op grond van hypotheek bij landelijke eigendom; er
werd vooruitgelopen op een wettelijke regeling. Vgl. Wilkens, Wetsontwerp onredelijke
executies, p. 984 vlg.
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geweest, waar de regeeringscommissarissen en de voorzitter, ook ambtenaar, die de
plannen indienen, bijna altijd hun zin krijgen, omdat zij mede stemrecht hebben.
Desondanks was er slechts een niet duidelijk afgeteekende meerderheid. Van
Leeuwen1 en ik maakten gebruik van ons recht onze afwijkende meening aan den
Minister kenbaar te maken (onderling waren wij het niet op alle punten eens, hij
keurt wettelijk ingrijpen goed, ik veroordeel alle ingrijpen en wil niet verder gaan
dan het in leven roepen van bemiddelingsinstanties). Nu de uitwerking zoo
onrustbarend is geweest, zijn er 3 Ministers bij te pas gekomen - Van Schaik, Oud
en Steenberghe, die aan een deputatie van credietgeversorganisaties
(hypotheekbanken, levensverzekeringsmaatschappijen, spaarbanken,
boerenleenbanken en notarissen) hebben moeten toezeggen, dat zij corrigeerende
maatregelen zouden toepassen op het Koninklijk Besluit dat thans in werking is en
als voorlooper dient van een wettelijke regeling - die niet tot bebouwde eigendommen
uitgestrekt zal worden. Voorts zal men een communiqué ter geruststelling van de
verontruste beurs en particuliere geldgevers de wereld insturen. Het is te hopen, dat
het niet te onhandig uitvalt. De Ministers hebben geweigerd, de credietgevers in de
redactie te raadplegen. Gisteren bezocht ik Steenberghe, om te wijzen op de
noodzakelijkheid om ondanks de noodzakelijke bezuiniging gelden uit te trekken
voor de exportpropaganda, waarvoor niets gedaan wordt en die bitter noodig is, nu
onze uitvoer zóó zwaar getroffen is, dat de industrie meer en meer het oog vestigt
op het binnenland en tegenover uitvoermogelijkheden onverschillig geworden is. Ik
raadde hem aan dit resoluut aan te kondigen en te verdedigen. Daaruit zouden betaald
moeten worden handelsmissies, subsidies aan instellingen als het Zuid-Amerikaansch
Instituut (dat thans nog niet eens ƒ 5000, - kan loskrijgen, ofschoon Steenberghe het
voorgesteld heeft), deelnemingen aan jaarbeurzen in het buitenland enz. Tevens moet
onze diplomatieke dienst gereorganiseerd worden. Steenberghe gaf alles toe, noteerde
het - maar was weinig hoopvol. Voorts brak ik een lans voor de instandhouding van
het Rijksbureau voor de ontwatering, van welks nuttigen arbeid ik door mijn tochten
naar verschillende provinciën in gezelschap van Van Panhuys2 in 1934 overtuigd
werd en dat men bij Landbouw schijnt te willen opdoeken, ofschoon daarmede geen
besparing wordt ver-

1
2

Jhr. ir. C.E.W. van Panhuys, de hoofding. van Rijkswaterstaat.
Ir. W.H. van Leeuwen.
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kregen. Het geeft zeer nuttige adviezen ter zake van de verbetering der gronden,
waarvoor de werken meestal in werkverschaffing uitgevoerd worden. De leiding
daarvan berust in ettelijke provinciën bij de ingenieurs van het Bureau. Steenberghe
bleek niet op de hoogte van de zaak.

5 April 1935.
Het bovenbedoelde communiqué verscheen gisteren en tracht ten aanzien van
hypothecaire vorderingen de gemoederen te kalmeeren. Ik vrees, dat dit effect met
betrekking tot het landbouwcrediet niet bereikt zal worden. De zeer bewogen
stemming die ten gevolge van den aanval op den gulden heerscht, maakt dat men
even moet afwachten.
Dezer dagen bezocht ik Fokkers Vliegtuigenfabriek.1 Fokker meent dat in
Duitschland ongeveer 10 militaire vliegtuigen per dag gereed komen. Ons aantal
moderne vliegtuigen bedraagt niet meer dan 5, volgens hem. Een verontrustende
toestand. In Frankrijk is men bevreesd voor oorlog, in Duitschland legt men er zich
op toe met dezelfde ‘Freudigkeit’ als in 1914. Italië rammelt met het zwaard. Niets
is gemakkelijker dan om hem te laten uitbreken. Volgens Fokker had in 1933 een
preventieve oorlog tegen Duitschland een einde aan het dreigende gevaar van dien
kant gemaakt. Polen heeft toen gewild, de anderen niet. Nu is Duitschland veel
zwaarder gewapend, ofschoon nog lang niet op het maximum. Het gaat intusschen
met koortsachtigen ijver voort zich verder voor te bereiden. Indien Engeland een
ferme rol weet te spelen en hetzij zich bij den ring om Duitschland aansluit, hetzij
een ontwapening op voet van gelijkheid weet te bereiken met een soort van
Europeesch Locarno, is de toestand nog te beheerschen. Helaas wordt Eden ziek en
gaan MacDonald en Simon naar Stresa, de ééne onbekwaam, de andere bekwaam,
maar ongeschikt om anderen te overtuigen, behalve als advocaat. Het ergste is indien
Engeland een weifelende houding aanneemt. Het is echter in hooge mate
geïnteresseerd, ware het alleen om den handel tegenover Japan vrij te houden.

9 April 1935.
De couranten brengen den laatsten tijd berichten over nieuwe onderhandelingen met
België. Niet gerust zijnde over de inzichten der

1
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Regeering in de Schelde-Rijn-verbinding, bezocht ik heden De Graeff en vroeg hem
hoe het er mee stond. Het antwoord was geruststellend. Er zijn tal van hangende
kwesties - de Wielingen, het Maaswater, de loodsgelden, de stop bij Lanaye, enz.
De Graeff heeft het vorige jaar aan Jaspar voorgesteld te trachten die te regelen, doch
de Schelde-Rijn-verbinding te laten rusten, aangezien de binnenlandsche gemoederen
in Nederland daardoor verontrust zouden worden en de Regeering voor een oplossing
in Belgischen zin geen meerderheid verwachtte. Jaspar had hierin toegestemd, doch
was daarna spoedig afgetreden, het veld aan Hymans latende, die ook bereid was tot
een regeling, maar voor zijn eigen figuur bezwaarlijk erin kon toestemmen, dat de
kanaalkwestie niet eens op de agenda zou geplaatst worden. De Graeff had daartegen
geen bezwaar gemaakt, op voorwaarde dat zij er weer van af gevoerd zal worden
zonder besproken te zijn. Hymans trad ook af voordat de besprekingen begonnen.
Dit is nu onder Van Zeeland geschied, aanvankelijk met gunstige augures. De
Wielingenkwestie wil De Graeff in den zin van Beelaerts oplossen, de driemijls grens
erkennen, behoudens het bekende driehoekje dat als open zee zal gelden en waardoor
wij in oorlogstijd vrije communicatie tusschen de Schelde en de open zee zullen
behouden.
De Graeff deelt de vrees niet, dat het spoedig tot een oorlog in Europa, nog minder
tot één in West-Europa zal komen. Simon, dien hij op diens terugweg van Berlijn
op Schiphol ontmoet heeft, zei hem, dat Hitler's gedachten geheel naar het Oosten
uitgingen. Hij had zich voorgesteld een soort dictator als Mussolini aan te treffen,
doch hij vond een visionair die zijn taak van verdediger van Duitschland en van
Europa tegen het communisme uiteenzette en daarop steeds weer terug kwam. De
Graeff ziet geen oorlogsgevaar. Het komt mij voor dat hij daarbij te weinig denkt
aan het mandaat dat Hitler ook meent te hebben, het Duitsche ras te vereenigen.
Oostenrijk en Tsjechoslowakije met hun Duitsche bevolkingen (laatstgenoemd land
alleen in het Westen van Bohemen) staan steeds aan een actie der Nazi's bloot.
De Graeff is zeer over Simon te spreken. De grief die men algemeen tegen hem
hoort inbrengen, in Engeland zoowel als daarbuiten, nl. dat hij in zijn omgang altijd
de advocaat blijft en daardoor irriteert, koestert hij niet. Hij mag hem gaarne lijden
en vindt hem oprecht en soms groot, zooals op den dag te Genève waarop Barthou
grof tegen hem uitvoer (geheel tegen de afspraak met diens mede-
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leden der Fransche delegatie) en Simon zich inhield. Dat deze onrustige, onstuimige
Franschman van het wereldtoneel verdwenen is, acht De Graeff geen verlies.

13 April 1935.
De gulden is weer uit de branding. Voor hoe lang? Intusschen begint men in Engeland
meer voor stabilisatie te gevoelen. Als Frijda Clay, den economic adviser van de
Bank van Engeland, die op de Carnegie conference in Maart jl. haar monetaire politiek
verdedigde, goed begrepen heeft (hij bezocht onlangs Amsterdam), dan is hij thans
vol critiek. Lionel Robbins bepleit stabilisatie in het laatste bulletin van Lloyd's Bank,
en de laatste Economist vraagt zich af of Engeland wel zoo sterk naar den dollar
moet blijven kijken en of stabilisatie met de landen die op goud zijn, niet een grooter
belang is.1 Voorloopig beveelt hij handelsovereenkomsten aan die met een verderen
val van het Pond rekening houden. Deze suggestie is een stumperig denkbeeld, maar
de neiging tot stabilisatie groeit ook bij den Economist, omdat hij - evenals een
toenemend aantal Engelschen - na den afval van België een onbeheerschte depreciatie
van de valuta's van Frankrijk, Nederland en Zwitserland en daarmede den chaos
vreest. Volgens het Handelsblad is de City grootendeels reeds voor het denkbeeld
gewonnen. Mijn oude vriend Henry Bell, een groot man bij Lloyd's Bank, houdt
koppig vol, dat vóór alles de handelsbelemmeringen weg moeten en stabilisatie na
herstel van de normale goederenbeweging vanzelf komt. Academisch volkomen
juist, maar geen land is tot vermindering der handelsbelemmeringen bereid, omdat
zij allen meenen, daarmede de binnenlandsche economie en de valuta te moeten
beschermen. De stoot moet aan de zijde van het muntvraagstuk toegebracht worden.
Vele handelsbelemmeringen, en van de ergste, zullen met stabilisatie vanzelf
verdwijnen: clearing, compensatieverdragen, deviezenrestricties. Natuurlijk moet de
rest volgen, anders zou stabilisatie niet tot stabiliteit leiden.

20 April 1935.
De verkiezingen voor de Provinciale Staten hebben groote winst voor de
Nationaal-Socialistischen Beweging gebracht, verliezen voor de regeeringspartijen,
inzonderheid voor de liberalen, die aan

1

Vgl. England and the gold bloc, in The Economist, 30 maart 1935, p. 727 vlg.
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zetels nog meer dan aan stemmen verliezen.1 In Amsterdam zijn ook de communisten
sterk vooruitgegaan.2 Voor de Regeering wordt de voortzetting van haar
deflatiepolitiek, die trouwens te veel door allerlei tegen deflatie ingaande maatregelen
- landbouwsteun, contingenteeringen enz. - doorkruist wordt, daarmede nog
moeilijker. Dit gaat aan duistere vooruitzichten gepaard, daar de andere partijen geen
gezaghebbende leiders bezitten, tenzij men Mussert daarvoor aanziet, die echter nog
niets gezegd heeft waaruit men zou kunnen afleiden, dat hij een bekwaam man is.
Hij fascineert een deel van de jeugd en onnadenkende ouderen met allures van
wilskracht en hol gebral.
De indiening van het drastische bezuinigingsplan, dat, evenals de scheepvaartsteun,
al maanden vertraagd is, zal nu wel eerlang plaats hebben.3 De Graeff en Steenberghe
hebben mij beiden gezegd, dat ‘er niets van kwam’. Toch kan ik niet aannemen, dat
de Regeering er niet de portefeuillekwestie bij stelt, omdat dit plan den sluitsteen
van haar politiek moet vormen en ook geloof ik niet dat de Kamer de
verantwoordelijkheid van een verwerping en een crisis, waarschijnlijk nieuwe
verkiezingen voor de Tweede Kamer, zal riskeeren. Komt het plan er echter door,
dan vrees ik voor verkiezingen met een sterk radicalen uitslag in 1937. Intusschen
kan er spoedig veel veranderen, de aanval op den gulden is niet zoo afdoende
afgeslagen als wij dachten, de vorige week bestond er nog een aanzienlijk déport op
termijnguldens en ging er opnieuw goud naar Amerika. De bankpositie - zoowel de
goudpositie der Nederlandsche Bank als de liquiditeit der particuliere banken - is
nog steeds sterk, maar hetzelfde kan niet van de particuliere banken in Zwitserland
gezegd worden, die alle voor bedragen, hun kapitaal en reserves gelijkkomende of
overtreffende, in Duitschland en andere insolvente landen vastzitten, terwijl
Zwitserland meer buitenlandsche saldi terug te betalen heeft dan Nederland. Het kan
nog eerder tot devaluatie gedwongen

1

2
3

De N.S.B. behaalde 7,91%; de R.K. Staatspartij daalde van 29,60 (Prov. Staten 1931) tot
27,69%; A.R. van 12,49 tot 11,32%; de C.H.U. van 10,69 tot 9,24%; de Vrijheidsbond van
9,77 tot 6,09%; de Vrijz. Dem. Bond van 5,54 tot 4,20%. De S.D.A.P. zakte ook: van 22,24
tot 21,04%; de Comm. Partij Holland steeg van 2,29% tot 3,43%.
De Communistische Partij Holland steeg te Amsterdam van 26.535 in 1931 (raad), via 38.307
in 1933 (Kamer) tot 47.291 in 1935 (Prov. Staten); procentueel resp. 7,7, 10,1 en 12,2%.
Deze geschiedenis op 25 april 1935.
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worden dan wij, en in beide landen is het gevaar dichter bij gekomen, ook omdat het
devaluatie-idee steeds wassenden psychologischen steun vindt. Men ziet geen licht
in de tegenwoordige politiek, helt dus meer en meer naar het onzekere, althans iets
belovende, maar indien niet vergezeld van stabilisatie, onheil brengende nieuwe over.
Ook de internationale politiek kan verrassingen brengen. Engeland is zoo wijs
geweest, door zijn houding te Stresa en Genève aan Duitschland te toonen, dat het
tot zijn tegenstanders zal behooren, indien het voortgaat op den weg van dreigen met
wapengeweld, doch dat het (Engeland) wil voortgaan met bemiddeling om den vrede
te verzekeren. De Duitschers hadden klaarblijkelijk gedacht, dat Engeland zich niet
aan de zijde der Franschen, Italianen en Russen zou scharen en kijken nu deerlijk op
hun neus, hetgeen met woedeuitbarstingen gepaard gaat. Daar Hitler omgeven is van
menschen van uiteenloopende meeningen, zoowel in de binnenlandsche als in de
buitenlandsche politiek, en hij zelf aarzelt en soms toch op impulsieve manier ingrijpt,
weet men van den eenen dag op den anderen niet wat er kan gebeuren.

25 April 1935.
Bezoek van Van Aerssen Beyeren1 in verband met een grievende behandeling die
hem vanwege de Duitsche autoriteiten te Hamburg ten deel gevallen is.

27 April 1935.
De Economische Raad wordt rebelsch. De Regeering heeft geweigerd, hem inzake
het bezuinigingsontwerp en de scheepvaartsubsidie te hooren. Het is net of er niets
gaande is. Kaag heeft de kat de bel aangebonden. De Raad zal nu na het verschijnen
van het bezuini-

1

De Ned. consul-generaal te Hamburg. Deze was door het Staatsamt te Hamburg al zes jaar
lang als beroepsconsul aangemerkt, waartegen het Auswärtige Amt toen met bezwaren kwam,
die slechts opgeheven zouden kunnen worden als men hier te lande van deze formeel honoraire
consulgeneraal een ‘werkelijke beroepsambtenaar’ maakte. Dit stuitte op financiële bezwaren.
Op grond van dit ‘incident’ werd Van Aerssen in april 1935 niet uitgenodigd op een
senaatslunch te Hamburg (waar de aftredende deken hem gaarne wèl aanwezig had gezien).
Men motiveerde dit met de opmerking dat Van Aerssen, feitelijk ‘Wahlkonsul’ zijnde, niet
voor een uitnodiging in aanmerking kwam. Mededeling Ministerie van Buitenlandse Zaken.
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gingsontwerp bijeenkomen en naar aanleiding daarvan de economische politiek
bespreken. De meeningen zullen sterk uiteenloopen. Kaag wil hooge invoerrechten
en het verlaten van den gouden standaard, bovendien de Roomsche ordening. Bonger
wil de socialistische ordening, maar behoud van het goud. De Vries1 staat
waarschijnlijk tusschen beiden. Welter is vurig devaluïst. Trip heeft de monetaire
kwestie nooit in den Raad besproken willen zien (hij ontbrak ter zitting van heden).
Ik wil ordening van overheidswege alleen als tijdelijken maatregel, daar waar zij
grooter onheil voorkomt, grooter invoerfaciliteiten opdat de productiekosten dalen,
bevordering van den export en bovenal bemoeiïngen der Regeering om stabilisatie
van wisselkoersen te weeg te brengen en, indien dit op verzet van Engeland afstuit,
voortgezette deflatie, evenwel met beschikbaar stellen van kapitaal voor den bouw
van arbeiderswoningen, van de noodige lijnschepen, van de industrie waar deze steun
behoeft en hij duurzaam economisch kan werken. Indien deze financieele politiek,
welke ons van den industrieelen ondergang moet redden, te zeer tegen deflatie zou
ingaan, blijft ons niets anders dan devaluatie over, die wellicht ook door
gebeurtenissen van buiten af veroorzaakt zal worden. Intusschen moet de bezuiniging
aanvaard worden, voor zoover zij geen economische afbraak medebrengt.

3 Mei 1935.
Dezer dagen bezoek van Willy Sperco2 uit Istanboel over agentuurmoeilijkheden,
veroorzaakt door het onrustige karakter van zijn broers.
Gisteren met Trip gesproken. Hij is somber en toch moedig gestemd. Engeland
weigert alle medewerking tot stabilisatie (dit hoorde ik ook uit Amerika; Statius
Muller, onze agent in New York, woonde een déjeuner bij, waar Anderson, de
economist van de Chase National Bank, mededeelde dat Roosevelt in die richting
na de Carnegie conference een vergeefschen stap gedaan heeft). Intusschen staan
wij aan verdere aanvallen bloot en sedert ons onderhoud zette er gisteren ter beurze
weer één in.
De positie in Zwitserland is précair, ondanks de gouddekking van 95% wegens
de positie der banken. Trip vertelde mij dat gedurende

1
2

Prof. mr. F. de Vries.
De agent der K.N.S.M. in Istanbul, met wie een hechte band bestond. Vgl. brief aan Sperco
aan Heldring, 10 april 1935, in Collectie-Heldring.
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den laatsten aanval de Nationale Bank op het punt gestaan heeft, in paniekstemming
het goud los te laten, hetgeen Trip, die thans president der Internationale Bank is en
te Bazel was, wist te verhinderen, gesteund door den Franschman. Het op 5 Juni te
houden referendum over deze vraag (wat een (onleesbaar)!) houdt in Zwitserland de
onrust gaande. Ik vrees - en Trip deelt deze vrees - dat de goudlanden hun laatste
dagen als zoodanig naderen. Hij voorziet dan algemeene inflatie, en wil dan
voorloopig geen vaste goudwaarde.

4 Mei 1935.
Bezoek bij Van Lidth de Jeude, Minister van Waterstaat. Besproken de directe weg
Amsterdam-Den Haag, Oostelijk van Leiden, waarvoor ik al sedert jaren pleit.1 De
eigenwijze ingenieurs willen echter niet van den overbelasten weg via Sassenheim
af (Amsterdam-Sassenheim door de Haarlemmermeer). Lidth is de eerste Minister
(het gezeur begon met Van der Vegte) die de zaak verstandig beoordeelde. Voorts
besproken de nadeelen van de opheffing van het Rijksbureau voor de ontwatering
en de positie van Van Panhuys.2
Daarna bij de Panhuysen koffie gedronken.a

11 Mei 1935.
Weer een doode dien het mij zwaar valt te missen, want ik hield van hem en had
veelvuldig aanraking met hem. Waller3 is niet meer, zijn heengaan werd verwacht.
Ik at het laatst met hem na afloop van een vergadering in Januari tezamen met Cremer
bij Sauer in den Haag. Hij kreeg daarna griep, die hem lang thuis hield. Toch ging
hij te vroeg uit, levendig en actief als hij was, en kwam hij in Maart ter vergadering
van het Verbond van Werkgevers te Amsterdam en sprak daar krachtig tegen de
ordeningswet. Na afloop bracht hij mij in zijn auto naar kantoor. Het was de laatste
keer dat ik hem zag. Ik geloof dat hij zijn huis sedertdien niet meer verlaten heeft.
Ik herinner mij niet, wanneer ik hem het eerst ontmoette, maar sedert 1917, toen wij
geregeld in de Commissie van Bijstand van het Departement van Buitenlandsche
Zaken samenkwamen, later in den

1

De Kamer van Koophandel A'dam had al in 1927 een desbetreffende wens geuit; in 1938
gaf de minister van zijn voornemen ter zake blijk. Vgl. De Vries, Amsterdam, p. 172.
2 Jhr. ir. C.E.W. van Panhuys, de hoofding. van Rijkswaterstaat.
a Weggelaten passage over het overlijden van Heldrings jongste dochter.
3 Dr. F.G. Waller, overleden 10 mei 1935.
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Raad van Bijstand en ten slotte in de Vereeniging voor Economische Politiek, werkte
ik veel met hem en langzamerhand ontstond een innige wederzijdsche vriendschap,
ofschoon hij 11½ jaar ouder was. Hij was een eerlijk en bekwaam man, die de dingen
in het groot zag, tot op het laatst toe ondernemend en niet geneigd zich bij iets neer
te leggen wat hij verkeerd vond. Hij was een groot bedrijfsleider en een
indrukwekkend leider van menschen, ofschoon hij niet gemakkelijk debatteerde of
sprak. Hij was hartelijk, maar stak zijn afwijkende meening niet onder stoelen of
banken. Ofschoon hij fel kon zijn, had hij niet veel tegenstanders en zeker weinig of
geen vijanden. Hij was knap van uiterlijk en had veel charme. In vele opzichten doet
zijn lieve zuster, Mevrouw van Leeuwen1, aan hem denken. Hij behoort met Op ten
Noort tot de groote en tevens beminnenswaardige mannen die ik op mijn levensweg
goed gekend heb.

11 Mei 1935.
In den Haag geweest en Van Doorninck bezocht in verband met de positie der
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, die, na 4 jaren niet gebouwd
te hebben, enkele schepen moet bestellen en geen geld heeft. Voorts over den
algemeenen toestand, dien hij langs den theoretisch juisten weg tracht te verbeteren,
doch die doodloopt - hetgeen hij niet erkent. Hij wordt daarbij minder en minder
door zijn minister gesteund, die geen algemeenen kijk op den toestand heeft en buiten
hem om maatregelen treft die tegen het stelsel ingaan of waarvan hij de portée niet
inziet. Van Doorninck zeide dat de Regeering toch met de funeste inmenging in den
rentevoet voor hypotheken zal komen, zonder dat hij erin gekend is.
Voorts aan Buitenlandsche Zaken geweest. De Graeff afwezig, Van Kleffens en
Snouck gesproken, o.a. in de zaak Aerssen.2

22 Mei 1935.
Het werken valt mij zwaar, maar ik kom er.3
Voordracht van Robert Wolff uit Parijs over ‘Liaisons entre Prix et Monnaies’.
Zeer knap.
Engeland draait om inzake stabilisatie, maar ik vrees dat de tijd

1
2
3

P.A. van Leeuwen-Waller, de weduwe van mr. dr. W.F. van Leeuwen, de vroegere vice-pres.
raad van state.
Vgl. hier p. 1118.
Op 5 mei was Heldrings jongste dochter overleden.
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nog niet rijp is. Het wantrouwt Amerika en acht de positie in Frankrijk terecht labiel.
De Regeering heeft voorts het volk en de industrie te veel de voordeelen van het
zwevende pond voorgesteld dan dat zij opeens kan draaien, hoezeer sommigen in
Engeland het groote gevaar voor chaos beginnen te beseffen.

2 Juni 1935.
Elken dag groote en verwarring stichtende gebeurtenissen. Het ministerie Flandin
ten val gebracht - te midden van een speculatieven aanval op den franc, in Amerika
de geheele New Deal door het Supreme Court voor onwettig verklaard.
Mussolini blijft met oorlog tegen Abyssinië dreigen, klaarblijkelijk heeft hij deze
uiterst gevaarlijke afleiding van binnenlandsche spanning noodig. Hij schijnt er een
breuk met Engeland en Frankrijk voor over te hebben en liebäugelt met Duitschland.
Mijn oude vriend Albert His-Veillon te Bazel overleden. Mijn grootvader was met
zijn vader1 bevriend. Die band heeft zich steeds tusschen de families gehandhaafd.

3 Juni 1935.
Steenberghe afgetreden.2 Ik kwam hem toevallig voor zijn ministerie tegen. ‘Zuiver
zakelijk verschil van meening,’ zeide hij. Hij meent dat de aanpassing langs den weg
der deflatie niet langer mogelijk is. Misschien heeft hij ook geleerd door zijn
ongelukkig Koninklijk Besluit terzake van de landbouwhypotheken, waarmede hij
het landbouwcrediet heeft stilgelegd. Thans komt de Regeering met een wettelijk
voorstel3, dat weliswaar het chantage-karakter dat aan het Koninklijk Besluit
vastkleeft, wegneemt, maar het ingrijpen van de overheid wettigt, terwijl de stringent
werkende hypotheekcommissie voor landhypotheekkamers bij de kantongerechten
plaats maakt, waarin credietgevers geen vertrouwen stellen. Bovendien kondigt de
Regeering haar voornemen aan, dat zij overweegt ook elders - bedoeld wordt de
rentevoet bij hypothecaire leeningen op bebouwde eigendommen - in te grijpen.
Hiermede begaat zij onder den druk van links den grootsten flater dien zij tot dusver
beging en doodt zij

1
2
3

Eduard His.
Vgl. details bij Hirschfeld, Herinneringen 1933-1939, p. 52 vlg. Steenberghe was een
voorstander van devaluatie.
Vgl. Polak, Muis of bever, p. 488.
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het crediet, incluis het staatscrediet. Het eenige gunstige verschijnsel in de crisis is
de natuurlijke verlaging van den rentevoet als gevolg van het financieel beleid. Reeds
is de pandbrievenmarkt geheel gedesorganiseerd. Is Steenberghe dit gaan inzien?
Het eenige alternatief, ofschoon het meest voor de hand liggende, maar tevens
gevaarlijkste, is dan nog niet devaluatie, hoewel wij er meer en meer heen gedrongen
worden - zoo het niet onbeheerschte depreciatie wordt.
Ik betreur overigens zijn weggaan, ofschoon ik zijn solidariteitsbegrippen niet
bewonder. Hij is een bekwaam en hupsch man, een harde werker, die den indruk van
groote oprechtheid maakt. Zijn opvolger, Gelissen, ken ik niet. Ik hoorde hem zeer
verschillend beoordeelen.

8 Juni 1935.
Ik hoor van Trip dat hij in de rentepolitiek in het geheel niet geraadpleegd wordt en
Colijn den laatsten tijd niet gezien heeft. Oud behandelt deze aangelegenheden, buiten
Van Doorninck om met Ries. Aldus wordt de wagen flink in de modder gereden.

20 Juni 1935.
Nadat het mij niet lukte van Lidth de Jeude te spreken, heb ik hem mijn bezwaren
tegen het ingrijpen der Regeering in de hypothecaire verbintenissen in een langen
brief1 ontvouwd. Het raakt zijn departement wel niet direct, maar hij is mijn eenige
partijgenoot in het ministerie en deze zaak betreft het Kabinet.

30 Juni 1935.
Acht dagen te Parijs doorgebracht. Mijn schoonvader, die een autoongeluk gehad
heeft en op Tweede Pinksterdag in levensgevaar verkeerd heeft (hart en nieren),
opgezocht en betrekkelijk goed bevonden. Hij was te Bazemont. De dood van Miek2
heeft hem ook zeer aangegrepen.
De Italiaansche tentoonstelling in het Petit Palais is uniek, beter van selectie en
rangschikking dan die te Londen eenige jaren geleden. Het kruis van Giotto uit Padua,
dat ik meer dan 30 jaar niet gezien had, was overweldigend. Eenige dagen heb ik
mij met het congres

1
2

Deze werd niet teruggevonden.
Heldring jongste dochter was overleden op 5 mei 1935.
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der Internationale Kamer van Koophandel bezig gehouden, voornamelijk met de
stabilisatie-motie, waartegen de Engelschen in den beginnen opkwamen. Gregory
was daarin prachtig. Hij brak alle argumenten van zijn landgenooten stuk voor stuk
af. Zij is ten slotte goed uitgevallen. Dat de Engelsche industrie, die sterk
vertegenwoordigd was, meeging, is bemoedigend. Toch is geen verandering in de
houding der Engelsche Regeering te verwachten totdat de nieuwe verkiezingen, die
uiterlijk in Januari uitgeschreven zullen worden, achter den rug zijn. Overigens kan
ik mij de Engelsche terughouding tegenover den zeer onzekeren monetairen en
budgettairen toestand in Frankrijk en de onberekenbaarheid in de V.S. zeer goed
begrijpen.
Daarbij komt de politieke toestand, die tengevolge van het verrassende accoord
tusschen Engeland en Duitschland op marinegebied1, waarbij Engeland zijn
verplichtingen uit de overeenkomst van Stresa voortspruitende, zeer licht gesteld
heeft, opnieuw onbehagelijk geworden is. Zelfs gevaarlijk, nu Mussolini in Abessinië
va banque gaat spelen en daarmede dreigt den Volkenbond den genadeslag toe te
brengen.
Hier teruggekomen, vind ik, als verwacht, een nieuwe nederlaag der liberale partij
bij de gemeenteraadsverkiezingen en een sterken vooruitgang van de communisten.2
De toestand is dan ook in Nederland zonder eenig perspectief. De Heer S. van den
Bergh Jr., die zes jaar geleden door Provinciale Staten tot lid der Eerste Kamer
herkozen werd, zou thans te mijnen gunste aftreden. Deze afspraak schijnt hij vergeten
te zijn. Mijnerzijds wordt geen pressie uitgeoefend en ik heb verklaard, nog wel twee
jaar te willen wachten. Het partijbestuur zou dienovereenkomstig als voorwaarde
van zijn herkiezing willen bedingen, dat hij schriftelijk verklaart na twee jaar af te
treden. Tot nu toe schijnt hij daarnaar weinig ooren te hebben.

5 Juli 1935.
Van den Bergh heeft de verklaring geteekend. Over twee jaar zal ik dus bij leven en
welzijn aan de Eerste Kamer moeten gelooven.

1
2

Het akkoord van juni 1935, waarbij Duitsland genoegen nam met een maritieme sterkte van
35% van de Engelse. Vgl. Brugmans, Kantelend tijdperk, p. 29.
De liberalen vielen van 31.948 (4 zetels) in 1931 op 22.546 (3 zetels); de communisten stegen
van 26.235 op 48.869 (4 op 7 zetels).
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Ik bezocht heden den nieuwen minister van Economische Zaken, Gelissen, die zeer
voorkomend was, maar op mij geen prettigen indruk maakte. Hij praat veel, maar
keek mij niet in de oogen. Doel van het bezoek was zijn medewerking voor de
bekostiging van een officieele handelsmissie naar Argentinië en mogelijk naar andere
Zuid-Amerikaansche republieken te verkrijgen. De industrie, voornamelijk Philips,
heeft daarvoor reeds ƒ 18.000 bijeengebracht. Ik vroeg ƒ 20.000 van de Regeering.
Gelissen zal het in den ministerraad verdedigen. Hij noemde Karnebeek als hoofd
der missie. Een goed denkbeeld, mits hij maar niet de koorden van de beurs in handen
krijgt. De Graeff, dien ik er eenige dagen geleden over sprak, kwam met Thorbecke1
aanzetten, den gewezen gezant te Peking, die wegens wangedrag van zijn betrekking
ontheven is. Dien kunnen wij dus niet gebruiken. Ik heb ook Edgar Michiels van
Verduynen2 genoemd. Gelissen vroeg of ik als tweede man wilde meegaan. Ik heb
daarvoor voorloopig bedankt, daar ik in dezen tijd bezwaarlijk van de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij weg kan, die in het najaar allicht een regeling
met obligatiehouders zal moeten maken, bij de voorbereiding waarvan ik niet mag
ontbreken.
Gelissen sprak ook over de algemeene politiek. Ik zeide hem dat de Regeering
naar mijn meening een catastrophe uitlokt door in den rentevoet te willen ingrijpen.
Dit drong niet tot hem door, evenmin als Van Lidth de Jeude het begrijpt, van wien
ik intusschen een uitvoerig antwoord ontving.3
Gelissen vroeg wat ik van het plan der Regeering, de vestiging en uitbreiding van
industrieën van een overheidsvergunning afhankelijk te maken,4 vond. Uiterst
bedenkelijk, zeide ik natuurlijk.
Colijn is geheel in het Roomsche vaarwater gekomen, nu hij dezen man, die volgens
velen die hem kennen, wel een zeker soort bekwaamheid, maar niet de eigenschappen
van een bewindsman bezit, in zijn kabinet gehaald heeft. De nieuwe
aanpassingsvoorstellen zullen, indien ze door de Kamers aangenomen worden,
chaotisch werken en bijdragen tot depreciatie. Dan heb ik liever depreciatie met een
gezond credietwezen. Trip weert zich ook, doch tevergeefs. Hij staat

1
2
3
4

Mr. W.J.R. Thorbecke.
Michiels van Verduynen was op dat moment ‘ter beschikking’.
Vgl. hier p. 1123.
Pas in 1937 zou een ontwerp Bedrijfsvergunningswet worden ingediend, in 1938 aangenomen.
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zwak, omdat hij het ingrijpen in de landbouwhypotheken principieel goedgekeurd
heeft. Ook hij heeft niet voorzien, dat het landbouwcrediet daardoor geheel zou
komen stil te liggen.
Eenige dagen geleden is de wet op den scheepvaartsteun door de Tweede Kamer
aangenomen.1 Eindelijk. Drie jaar te laat. Nu zullen wij eindelijk met onze
obligatiehouders kunnen spreken, zeer verzwakt door aflossingen en rentebetalingen
op onze schuld - terwijl wij zware verliezen leden en onze kas uitgeput was.
Daarnevens doet zich het vraagstuk van de vernieuwing der vloot, waarin deze wet
niet voorziet, steeds meer gevoelen.
De Gemeenteraad van Amsterdam nam het groote uitbreidingsplan zonder
hoofdelijke stemming aan.2 Ik herinner mij den dag, ettelijke jaren geleden, toen
Mr.D. Hudig mij kwam vragen om met hem samen te werken ten einde met betrekking
tot de noodzakelijkheid van systematische stadsverbetering en uitbreiding volgens
een bepaald plan te werken, welk inzicht destijds aan het stadhuis geheel ontbrak.
Wij richtten toen de groep ‘Groot Amsterdam’ op, waarvan Hudig, Crena de Iongh,
Tjeenk3 en mijn persoon de actieve leden waren. Nadat ons optreden in den beginne
op onverschilligheid en geraaktheid aan de Oude Zijds Voorburgwal gestuit was,
draaide men in den loop van jaren bij, en onder den nieuwen directeur van Publieke
Werken, De Graaff, kwam het tot geregelde samenwerking. Hij kreeg de middelen
en het personeel om aan het ontwerpen van een vast plan te arbeiden, dat in alle
stadia met ons besproken werd. Het duurde nog een heelen tijd voordat het officieel
ingediend werd, doch ten slotte werd het dan aangenomen, een groote bevrediging
voor De Graaff en zijn medewerkers, waaronder Scheffer mij de bekwaamste lijkt.
Het is nu de vraag, hoe ver Amsterdam zich nog uitbreiden zal. Indien men op de
crisisverschijnselen der laatste jaren afging, kan men zijn verwachtingen niet hoog
spannen. In elk geval is zij behoed voor misgrepen als in de 19e en ook wel in het
begin der 20e eeuw gemaakt zijn en onze stad blijvend ontsieren en in haar
harmonische ontwikkeling belemmeren. Intusschen heeft de organisator deze
overwinning niet meer mogen beleven. Hudig verliet ons verleden jaar voor goed.

1
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Vgl. hier noot 2, p. 1088.
Het zgn. Algemeen Uitbreidingsplan voor Amsterdam, aan de raad bij voordracht no. 359
van 31 mei 1935 voorgelegd. In dit plan was o.a. de grote westelijke uitbreiding begrepen.
Ir. J. de Bie Leuveling Tjeenk.
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De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij wordt door het eene ongeluk na het andere
getroffen: Uiver, Kwikstaart, Maraboe en gisteren de Gaai, alle Douglas-vliegtuigen.
Het wordt tijd, dat zij onder contrôle komt. Plesman is een pracht organisator, maar
naar de publieke meening heeft hij te veel van zijn menschen geëischt en zijn de
nieuwe machines minder veilig dan de Fokkers. Misschien niet juist, maar zekerheid
is noodig.

21 Juli 1935.
Vannacht overleed Abram Muller, 74 jaar oud. Een der meest onkreukbare mannen
die ik gekend heb. Hij was meer jurist - hoewel niet gestudeerd hebbende - dan
zakenman. Was aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij, waar mijn Vader hem
30 à 35 jaar geleden1 op aanbeveling uit Rotterdam haalde, niet geheel op zijn plaats
en geen groote steun voor mijn Vader, die toen juist president was - ook niet tegenover
Van Aalst, wiens slimmigheden en vrijpostigheden mijn Vader niet aanstonden. Toen
later Van Aalst president was, ging het met de samenwerking slecht, en Muller trad
na eenige jaren af.2 Hij liet zich daarover zoo goed als niet uit, maar hij kon niet tegen
Van Aalst, wiens régime hem te oppervlakkig en te weinig rondborstig was, op. Zijn
wetskennis was fabelachtig, zoo ook zijn kennis der parlementaire geschiedenis. Hij
was van Thorbeckiaan oer-conservatief geworden. Hij was meer negatief dan
constructief van aard, maakte gemakkelijk principieele bezwaren, doch draaide in
een vergadering vaak om, indien er een belangrijk besluit genomen moest worden
waartegen hij zich eerst verzet had. Als leider van openbare vergaderingen wond hij
zich op en maakte menschen die vragen stelden, tot tegenstanders. Hij was overigens
een goed en hartelijk man, die als weinig anderen sympathie en achting genoot. Als
rechter of als minister van justitie (het laatste 20 à 30 jaar geleden) zou hij wellicht
groot geweest zijn. Ik zie hem met groot leedwezen voor altijd gaan.

1
2

In 1900.
In 1921; Van Aalst was in 1913 president geworden.
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25 Juli 1935.
Sedert eergisteren politieke crisis door het roekelooze optreden van de Katholieken.1
Ik had dit niet verwacht, daar zij zonder de socialisten, met wie zij niet - althans nog
niet - willen pacteeren, geen meerderheid kunnen vormen en, ook indien dit wel
mogelijk ware, niet de menschen hebben die in de tegenwoordige omstandigheden
verstandige leiding kunnen geven. Aalberse wordt ook in hun kringen als een
tweede-rangs figuur beschouwd.
Intusschen wordt de positie van den gulden meer bedreigd dan ooit, en Colijn heeft
hem zelf door zijn ingrijpen in den rentevoet verzwakt.

26 Juli 1935.
Trip ligt met niergruis in de blaas in het ziekenhuis in Den Haag, vanwaar hij in
telefonische verbinding met zijn mededirecteuren aan de Bank staat. Zijn toestand
is geenszins gevaarlijk, maar deze omstandigheden werken zeer spannend en
agiteerend op zijn gestel. Ik zocht De Beaufort2 gisteren aan de Bank op. Ik vond
hem rustig. Eergisteren is 60 millioen goud verscheept, de verhooging van het disconto
met 2% heeft goed gewerkt. Gisteren waren de wisselkoersen lager en werd slechts
20 millioen afgegeven. De politieke toestand levert een groot gevaar op. Ik woonde
een telefoongesprek met Colijn bij, waarin deze aan De Beaufort vroeg of de Bank
het (bedoeld werd de gulden) eenige dagen houden kon, indien de Koningin een
staatsman met een kabinetsformatie belast. De Beaufort antwoordde natuurlijk, dat
dit van de persoon afhing. Men hoort De Geer noemen, die op de beurs meer
vertrouwen geniet dan Aalberse, maar daar hij Dinsdag verklaard heeft, dat hij
devaluatie verkiest boven de doorvoering van het vaste-lasten-plan, kan de reactie
op den gulden toch ongunstig zijn. Op het oogenblik hangt het van het Nederlandsche
publiek, niet van het buitenland af. Een naam noemde Colijn evenwel niet. Woensdag
zijn de Beaufort en Westerman Holstijn bij Colijn geweest - Oud tegenwoordig zijnde
- en toen

1

2

Op 23 juli had Colijn schorsing gevraagd van de behandeling van het wetsontwerp tot
verlaging der openbare uitgaven; 25 juli volgde de ontslagaanvrage van het kabinet. De
motivering lag in de afkeuring van het algemeen beleid der regering door de meerderheid
der Tweede Kamer. Vgl. Oud, Jongste verleden, dl. V, p. 224.
J.F. de Beaufort.
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werd hun meening o.m. gevraagd naar de uitwerking op den gulden van een bericht
van Kamerontbinding. Zij hebben toen te kennen gegeven, dat deze een minder groot
kwaad zou zijn dan een Kabinet dat geen vertrouwen inboezemt. Dit antwoord acht
ik gevaarlijk, want Kamerontbinding schept weken- of maandenlange onzekerheid
met een groote kans op een onregeerbaar parlement, waarin talrijke N.S.B. ers gekozen
zullen worden, terwijl de communisten belangrijk versterkt zullen terugkeeren. Naar
mijn meening is bij Kamerontbinding de gulden zeker niet te houden.
De Bank heeft het disconto nog eens met 1% verhoogd1 - ter waarschuwing,
ofschoon de goudafgifte geringer was gisteren. Het is de vraag of hierdoor niet juist
onrust verwekt wordt.
Het is vandaag 25 jaar geleden dat ik trouwde. Het was niet alles zonneschijn
sindsdien.

27 Juli 1935.
Van Texel uit, waar ik in gezelschap van Jet2 ben, telefoneer ik met de Beaufort.
Intusschen is bekend geworden, dat Aalberse uitgenoodigd is een parlementair
ministerie op breede basis te vormen. Hij zal niet slagen, want hij heeft alleen de
socialisten tot bondgenooten, zeer onacceptabel voor het rechter deel van zijn partij,
de anderen zullen wel weigeren.
De effectenbeurs is vandaag gesloten, de wisselmarkt kalm. Volgens De Beaufort
zal er vandaag niet meer dan 9 millioen goud gaan. In het geheel gingen in de laatste
3 dagen 130 millioen. Paniek is er in het geheel niet geweest, maar de staatsfondsen
zijn 4 à 5% gezakt, pandbrieven en spoorwegleeningen nog meer.

27 Juli 1935.
Aalberse is niet geslaagd. Nu De Geer? Het lijkt niet onmogelijk, nu hij zich tegen
de gedwongen renteverlaging verklaard heeft en toch zeker den steun der Roomschen
noodig heeft, die hem trouwens zeer vage constructieve en interventionistische
plannen alleen tegen devaluatie zullen verkoopen. Aangezien De Geer ook verklaard
heeft liever devaluatie te zien komen dan de rechtszekerheid zoo te zien ondermijnen
als door het vaste-lasten-plan reeds geschiedt - om van
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de uitwerking op het crediet niet te spreken - zou de devaluatie met hem haar intrede
doen. Ik ben van meening dat, nu de Regeering als noodzakelijkheid bij verdere
deflatie het ingrijpen in den rentevoet beschouwt, het vechten voor den gouden
standaard op het tegenwoordige peil verspilling van geestkracht en nationaal vermogen
begint te worden. Het pleit is zoo goed als verloren.

28 Juli 1935.
De Geer schijnt het niet aangedurfd te hebben. Nu is Colijn weer aan bod. De beurs
heeft op het bericht dat hij met een nieuwe kabinetsformatie bezig is, met een sterke
stijging van staatsfondsen gereageerd, en over het algemeen is men in den lande
verlicht door het gevoel van het gevaar van een regeering Aalberse-Albarda af te
zijn. Toch vrees ik dat Colijn teleurstellen zal, indien hij - en het zal wel niet anders
gaan - bij zijn interventionistische plannen, die den Roomschen nog niet ver genoeg
gaan, blijft. Hij krijgt er een groote meerderheid voor: De Geer - niet eens de
Christelijk-Historische partij in haar geheel - en de liberalen zijn er slechts tegen.
Met dit vooruitzicht voor oogen heeft het weinig zin meer de waarde van den gulden
te verdedigen.

31 Juli 1935.
Gisteravond telefoneerde Rutgers mij, dat Colijn gereed is. Het ministerie blijft en
wordt met een Roomsch lid uitgebreid, die zich met Defensie zal belasten. Daar de
persoon nog niet vaststaat en Deckers naar Landbouw gaat, dat van Handel en
Nijverheid afgescheiden wordt, zal Colijn Defensie ad interim beheeren.1 In plaats
van Marchant komt als Vrijzinnig-Democraat Slingenberg, die Sociale Zaken krijgt,
allicht een vooruitgang, daar Slotemaker2 weinig bekwaam en weifelachtig is. Deze
komt nu definitief bij Onderwijs, waarvan hij ook niet veel terecht zal brengen.
Gelissen behoudt Handel en Nijverheid.
Een en ander wordt als een overwinning voor Colijn aangezien. Het hangt van het
program van het gereconstrueerde Kabinet en de uitvoering af. Het schijnt, dat in
den boezem der Roomsch-Katholieke fractie de oppositie tegen Colijn door Goseling,
den Voorzitter
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Colijn bleef Defensie ad interim beheren gedurende de gehele regeringsperiode.
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der partij, gevoerd is, die met zijn volgelingen Aalberse met een groote meerderheid
(22:6) overstemde.

2 Augustus 1935.
De Graeff, dien ik gisteren sprak, erkende dat de tegenstelling tusschen de Roomschen
en Colijn in het Kabinet blijft bestaan. Eerstgenoemden hebben ten hoogste geleerd
dat zij voortaan met hun aanvallen op het Ministerie voorzichtiger moeten zijn. 130
millioen goud zijn we kwijt, en het had niet veel gescheeld of wij waren van het goud
afgeraakt te midden van politieke verwarring. De Graeff bejammerde het dat er een
vierde Roomsche minister bij komt. Inderdaad maakt dat in den lande een
onbehagelijken indruk. Merkwaardig was ook de uitlating van De Graeff, dat het
Kabinet met het aanpassingsontwerp ‘zit’. Niemand heeft lust het te verdedigen. De
toestand is dus nog zeer verward, en ik verwacht dat depreciatie van de munt met
intrekking van de crediet- en rechtszekerheid verstorende plannen, die helaas al
zooveel kwaad gedaan hebben, ons in den herfst te wachten staat1, al zal tot op het
laatste oogenblik de handhaving van den gulden verdedigd worden.
Daar ik elk oogenblik een brief van Gelissen tegemoet zie, waarin de
regeeringssteun aan een handelsmissie naar Zuid-Amerika wordt toegezegd en daar
het hoofd door de Regeering aangewezen zal worden, kwam ik met De Graeff overeen,
dat dit hoofd niet zonder overleg met mij benoemd zal worden. Wij denken voorloopig
aan Loudon2 of van Karnebeek. Ik ga heden voor 4 à 5 weken naar Beieren, Tyrol
en Venetië, door Jet3 vergezeld.

1 September 1935.
Gisterenavond thuisgekomen van 4 weken vacantie in Beieren, Oostenrijk en Italië
met Jet als reisgezelle.4 We hadden prachtig weer, behalve in de bergen, waar we
ons voornemen tochten te maken moesten opgeven, toen we voldoende getraind
waren. De laatste 8 à 9 dagen brachten we te Venetië, Padua en Verona, Brescia,
Bergamo en Milaan door. Venetië is een oude bekende, die ik gaarne terugzie. Ditmaal
was er in het Palazzo Pisaro een prachtige tentoonstelling
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Het zou september 1936 worden.
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van werken van Titiaan, waar zijn meesterschap in portretkunst, het coloriet en de
compositie, doch ook zijn tekortschieten in geestelijke diepte - geheel overeenkomstig
zijn tijd en omgeving - gedemonstreerd werden. Ditmaal bezocht ik ook het
oud-Romaansche, half-Byzantijnsche kerkje te Torcello op een afgelegen
lagune-eiland. Heel mooi. De Giotto's en Mantegna's te Padua waren een verrukking
bij het weerzien na 30 jaren, zoo ook Verona. De musea in beide steden, vooral dat
te Padua, vond ik uitmuntend gereorganiseerd. Te Brescia waren we slechts een paar
uur tusschen 2 treinen, wegens slagregen grootendeels in een café. Het oude Bergamo
op den berg gelegen met zijn door kerken en loggia's omgeven piazza is een juweel.
Den internationalen economischen en politieken toestand vind ik bij mijn
terugkomst zeer duister, den binnenlandschen weinig hoopvol. Dat Mussolini
Abyssinië den oorlog zal aandoen, lijkt nu wel heel waarschijnlijk; dat hij daarmede
zijn land in den afgrond stort, ook. De vraag is, wat Engeland zal doen. Het heeft het
grootst mogelijke belang bij de handhaving van den Volkenbond, die door Italië
allicht verlaten wordt; en een sterke partij verlangt geweld, indien Italië dit doet.
Maar Frankrijk? Eenige maanden geleden zou het zich bij Engeland aangesloten
hebben, doch het door het Engelsch-Duitsche vlootarrangement geschokte vertrouwen
is niet voldoende hersteld.
In het binnenland ziet het er naar uit, dat dank zij het toegeven van Colijn aan de
Roomschen inzake hypotheekrente het vertrouwen zoo volledig geschokt is, dat de
gulden bij de eerste de beste nieuwe bedreiging gaat. Misschien ook maar het minst
slechte, want het zg. vaste-lasten-plan is vrijwel onuitvoerbaar.
In mijn afwezigheid is de oude Van Loon1 gestorven, een der rijkste menschen
der stad (eenige jaren geleden 20 millioen of daaromtrent). Het was een merkwaardig
type: van geringe ontwikkeling en algemeene belangstelling, trotsch op zijn
patricischen stand, belust op geld, scherp in zaken, een figuur op de effectenbeurs.
Door een ongeluk in zijn prille jeugd was hij klein van gestalte gebleven, eenigszins
misvormd, naast zijn mooie vrouw2 een schril contrast. Ik verwacht dat met Van
Loon's heengaan het verdwijnen der firma Hope
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Jhr. W.H. van Loon (1855-1935), overleden 5 augustus 1935.
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een schrede nader gekomen is. Henk van Loon1 interesseert zich niet voor zaken en
Ter Meulen heeft niet voor opvolgers gezorgd. Jaren geleden heb ik hem bezworen
dit verlies voor de Amsterdamsche markt af te wenden, door tijdige maatregelen te
nemen.

2 September 1935.
Commissarissen-vergadering aan de Nederlandsche Bank. Ik bewonder Trip's moedige
houding, maar wanneer ik in mijn geheugen resumeer wat hij over de crisis van einde
Juli en den toestand van heden zeide, komt het neer op een eisch tot herstel van het
vertrouwen en de erkenning dat het voor de Regeering zeer moeilijk is daarin te
slagen, daar Colijn te rekenen heeft met den onwil der Roomsch-Katholieke partij,
drastisch te bezuinigen, haar wensch veel geld aan industrialisatie te besteden en met
het feit, dat nu de Regeering eenmaal de rechtszekerheid van het leencontract
ondermijnd heeft. Ik denk dat Trip de kansen van den gaven gulden zelf ook niet
hoog aanslaat. Er zijn veel banksaldi naar Engeland en Amerika verplaatst. Het geld
blijft duur en de Regeering zal voor haar schatkistbiljetten bij de Nederlandsche Bank
moeten aankloppen. Deze heeft zich in een krassen brief aan de Regeering gewend,
waarschuwende tegen een uitgavenpolitiek die zulks in sterke mate tengevolge heeft,
waartoe zij haar medewerking niet zal verleenen, aangezien het inflatie zou
beteekenen.
Gisteren is Kees Guépin2 aan een hartkwaal overleden, die al lang het ergste deed
vermoeden. Ik mocht hem gaarne en heb nooit last gehad van de eigenschappen die
hem bij sommigen ongeliefd maakten: een overmatige eerzucht, een zekere
gezwollenheid, die hij vooral gedurende den tijd aan de Nederlandsche
Handel-Maatschappij aan den dag legde. Hij was bekwaam en geestig, maar ging
sedert zijn afscheid bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij gebukt onder de
wijze waarop hij door Van Aalst, zijn neef, behandeld is geworden. Deze schoof de
schuld van vele verliezen, gevolg van verkeerde credietgeving, in Guépin's schoenen
en maakte hem tot zondebok, terwijl gerust mag aangenomen worden, dat Van Aalst
toen reeds de hand in veel fouten gehad heeft. Guépin slaagde er sedertdien niet meer
in een betaalde positie in de zakenwereld te
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krijgen - daarvoor vond men hem te veel advocaat - maar hij was 6 jaar lang Voorzitter
van de Maatschappij voor Nijverheid, wat hij goed deed.

17 September 1935.
De Troonrede is, zooals verwacht, moedeloos en maakt den indruk dat de Regeering
geen licht meer ziet. Iedereen wacht thans op devaluatie of depreciatie, die
onvermijdelijk schijnt en althans het voordeel van een nieuwen toestand schept, al
heeft de Regeering misschien gelijk, wanneer zij (ook in de Troonrede) zegt, dat die
gebeurtenis geen baat aan de gemeenschap in haar geheel zou brengen. De
gemeenschap heeft echter een glas champagne noodig en nu is het maar beter, dat
het spoedig gedronken wordt. Ik ging heden naar Trip toe, om met hem over den
critieken toestand te spreken en zekerheid te erlangen, dat hij niet zijn ontslag neemt,
indien het met den gulden misloopt. Het bleek mij, dat hij met Colijn en Oud alle
maatregelen besprak die noodig zijn wanneer de goudvoorraad der Nederlandsche
Bank onder een bepaald bedrag daalt. De Bank zal niet wachten totdat die voorraad
de 40% dekking nadert en op een eerder tijdstip, wanneer zij ziet dat het afvloeien
van goud (deze week is 36 millioen over de grens gegaan) zóó sterk aanhoudt, dat
de val van den gulden niet meer te vermijden is, de Regeering verzoeken haar van
haar verplichting tot goudafgifte - de verklaring van 1925 - te ontheffen. Houdt zich
de Regeering hieraan, dan blijft Trip, maar besluit zij zonder bepaalde noodzaak te
devalueeren, dan verleent hij zijn medewerking niet en treedt hij af. Deze verklaring
bevredigde mij en ik denk, dat Colijn den afgesproken weg zal bewandelen. Ik vond
Trip er vermoeid uitzien, hij slaapt slecht.

18 September 1935.
Het ziet er naar uit, dat de Roomschen het bezuinigingsontwerp ten slotte zullen
aannemen. Ik vat het verzoek van Aalberse, het aanstonds in de Tweede Kamer in
behandeling te nemen op als een aanwijzing, dat hij nu het ontwerp-vaste-lasten
afzonderlijk wil bekijken en de bezuiniging niet van de vermindering der vaste lasten
volgens het ontwerp afhankelijk wil maken. Dit komt er zeker niet door, omdat het
voor den één te groote rechtsonzekerheid handhaaft, volgens den ander niet genoeg
verlichting brengt. Trip moet Goseling (Voorzitter der Roomsch-Katholieke
Staatspartij) gezegd heb-
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ben, dat een regeering-Aalberse het geschokte vertrouwen verder zou ontwrichten.
De Roomschen, voor zoover zij van Colijn af willen, hopen op het leiderschap van
De Geer, die door jonge ordeningsgezinde partijgenooten als Lieftinck in de richting
der ordening getrokken wordt, doch zich tot nu toe daartegen verzet. Het komt mij
voor, dat men voorloopig Colijn aan het bewind laat, omdat er niemand is die gaarne
de verantwoordelijkheid van het bewind na zijn val zal dragen. Hij heeft zeker niet
voldaan en groote fouten begaan - zooals het toegeven aan de Roomschen en de
vakverbonden, het ingrijpen in den rentevoet, het aanstellen van een man als Gelissen
- maar is hij eenmaal weg, dan zal men hem betreuren, omdat hij maatregelen weet
te nemen die van moed en inzicht getuigen. Hij is ten slotte onze eerste staatsman.
Ondanks Genève verwacht men elk oogenblik het begin der vijandelijkheden in
Abyssinië. Engeland heeft duidelijk verklaard, dat het zal verlangen dat de
Volkenbond sancties neemt. Alle andere landen, ook Frankrijk (echter niet Oostenrijk,
Hongarije en Zwitserland) hebben zich bij Engeland geschaard, maar ik blijf sceptisch
over de beteekenis van deze verklaringen. Economische sancties hebben alleen
beteekenis, indien zij algemeen zijn. Duitschland staat buiten den Volkenbond, de
drie genoemde kleine landen zullen waarschijnlijk om politieke en commercieele
redenen toezien. Onder die omstandigheden is er groote kans dat er niets van terecht
komt. Eerder zal Italië, dat nergens crediet geniet, na uitputting van zijn goudvoorraad
en verkoop van buitenlandsche effecten gedwongen zijn den oorlog te staken.
Dus militaire sancties? Europa in vuur en vlam zetten om een oorlog in Abyssinië
te voorkomen, hoe onrechtvaardig en onmenschelijk deze ook moge zijn? Ik geloof
er niets van. Frankrijk doet daaraan zeker niet mede, omdat het zijn flank tegen
Duitschland veilig moet houden. En zonder bijstand van Frankrijk zal Engeland Italië
in de Middellandsche Zee niet aanvallen. Het is er dank zij een krachtige vloot en
talrijke vliegvelden in Zuid-Italië en Libye zeer machtig. Dan maar liever Mussolini
er op los laten slaan, in de hoop, dat hij op een gegeven oogenblik vastraakt, hetzij
militair, hetzij financieel. Op het oogenblik heeft hij het grootste deel van het volk,
dat fatalistisch (uit nijpende armoede) redeneert, achter zich, maar de Italianen zijn
geen vechtersbazen, en die stemming zal spoedig keeren. Intusschen is daarmede
het probleem van Italië's overbevolking niet opgelost, en hiervoor dienden Engeland
en Frankrijk eindelijk oog te hebben.
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28 September 1935.
Nog geen oorlog. Of het Engelands vloot in de Middellandsche Zee of ongeschiktheid
van het seizoen (ofschoon de regens achter den rug zijn) is, weet men niet, maar
Mussolini draalt en is wat gekalmeerd. Intusschen blijft de toestand dreigend.
De Troonrede was, zooals gezegd, aussichtslos, maar het debat over het
bezuinigingsontwerp, dat tot dusver niet dáárover maar over de politieke crisis van
Juli liep, heeft de binnenlandsche atmosfeer tijdelijk verhelderd. Colijn's positie is
krachtiger geworden, de Roomschen hebben bakzeil gehaald, het bezuinigingsontwerp
zal er wel door komen, maar de strijd ontbrandt weer over de kwestie der vaste lasten,
en wat het meest noodig is, herstel van het vertrouwen, van het crediet zal niet bereikt
worden voordat de belegger overtuigd is, dat alle plannen tot aantasting van de
rechtszekerheid van het leeningscontract van de baan zijn. Colijn ziet nu wel in,
welken reusachtigen flater hij en Oud - en Steenberghe niet te vergeten - in dit opzicht
begaan hebben. Zelfs Trip is niet vrij te pleiten, want hij heeft het ingrijpen in de
landbouwhypotheken in den Economischen Raad voorgestaan.

30 September 1935.
Heden werd ik door de Koningin ten Paleize ontvangen. Het gehoor duurde 1 uur en
5 minuten. Hare Majesteit was goed gestemd, zeker ook naar aanleiding van de
hartelijke ontvangst die haar ditmaal van de zijde van het Amsterdamsche publiek
ten deel gevallen is. ‘Onvergetelijke dagen’ noemde zij deze dagen. Het gesprek liep
als gewoonlijk over tal van onderdeelen van den economischen en politieken toestand.
Hare Majesteit was over het algemeen goed op de hoogte en liet doorschemeren, dat
zij de politieke crisis van Juli geheel overbodig vond. Het publiek had zich onnoodig
ongerust gemaakt. Want een ministerie-Aalberse met de socialisten zou nooit gekomen
zijn - zoo verklaarde zij. Vermoedelijk heeft zij geringe bewondering voor het capriool
van dien heer. Zij was onder den verkeerden indruk, dat Roosevelt in Amerika niet
populair meer was en verwonderd te vernemen, dat die impopulariteit zich tot de
financieele wereld beperkt en er geen ernstige tegencandidaat voor zijn herkiezing
in 1936 te bespeuren valt. Zijn maatregelen bewondert zij niet, vooral de devaluatie
van den dollar duidt zij hem wegens de schromelijke gevolgen op de wereldeconomie
ten kwade. Zeer hoopt
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zij op spoedige stabilisatie, waarvoor, zooals zij opmerkte, eerst de verkiezingen in
Engeland, nu waarschijnlijk in het voorjaar van 1936, afgewacht moeten worden.
Zij vroeg naar de vooruitzichten en was teleurgesteld van mij te vernemen, dat men
Laval een slechte kans geeft, na de heropening van het Parlement. Bij ons, zoo zeide
zij Colijn na, moet zoo weinig mogelijk over devaluatie gesproken worden, dat houdt
de gemoederen maar in onrust. Ik merkte op dat het eerst noodige de daling van den
rentevoet is. Komt deze, dan is dit het beste blijk van vertrouwen en daarvoor moeten
de plannen van de regeering ten aanzien van den rentevoet van de baan. Toen zij mij
aan het slot vroeg, of ik nog iets te verlangen had, sprak ik de hoop uit, dat de
Regeering, ondanks haar strijd tegen devaluatie, maatregelen gereed zal hebben, om
een paniek te voorkomen, wanneer deze blijkt onvermijdelijk te zijn. ‘Maatregelen,
zooals Meneer Treub indertijd zoo goed genomen heeft,’ zeide zij.1

3 October 1935.
De kogel is door de kerk. De Italianen vallen aan. Het zal het einde van Mussolini
worden of hij wordt wereldbeheerscher. De kansen zijn echter zwaar tegen hem.
Duitschland, met Polen en Hongarije verbonden, zet Oostenrijk het mes op de keel.
Bezoek van Kiès uit Curaçao en Van Waveren uit Buenos Aires.

4 October 1935.
Snouck zegt mij, dat men aan Buitenlandsche Zaken verwacht, dat de
Volkenbondsraad nu aan Engeland machtiging zal geven te doen wat het noodig
acht, dat het den uitgang van het Suez-kanaal aan de zijde der Roode Zee voor
Italiaansche schepen zal blokkeeren, dat de Italianen daarop Engeland den oorlog
zullen verklaren en om de suprematie in de Middellandsche Zee gevochten zal worden.
Engeland tracht Frankrijk tot een welwillende neutraliteit te bewegen, waardoor het
over de Fransche havens kan beschikken en toch geen troepen van de Duitsche naar
de Italiaansche grens te zenden. Intusschen zal de Volkenbond economische sancties
tegen Italië afkondigen.

1

Ten tijde van het uitbreken van de eerste wereldoorlog. Vgl. Treub, Herinneringen en diens
Oorlogstijd.
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Gegeten bij Van Doorninck, die zeer mistroostig over de Regeering en speciaal over
Oud is, met wien hij niet meer op speaking terms is. Ook volgens hem heeft Oud
geen kijk op economische toestanden. Hij slaat van Doorninck's raad in den wind en
raadpleegt hem niet meer, wel Ries. Dat het vaste-lasten-ontwerp pernicieus voor
het credietwezen is en den rentevoet in de hoogte drijft, begrijpt hij nog steeds niet.
Als straks de gulden breekt, is het in groote mate zijn schuld en die der Regeering,
welke naar hem luistert.
Ik heb de laatste dagen besprekingen over de samenstelling van de officieele
handelsmissie naar Zuid-Amerika, waartoe de Regeering op voorstel van het
Zuid-Amerikaansch Instituut besloten heeft. Als voorzitter heb ik Loudon (Parijs),
Karnebeek, Steenberghe, ook Michiels van Verduynen (Edgar) genoemd, hoewel de
laatste van niet voldoende hoogen rang is (oud-gezant te Praag). Ik hoor van Van
Kleffens (Economische Zaken) dat de Regeering Beelaerts wil uitnoodigen; een
uitstekende keus, maar wiens naam ik niet noemde, omdat ik aannam, dat de
Vice-President van den Raad van State niet twee maanden of meer naar Amerika
kan. Hij is de eerste raadsman der Koningin. Als tweede man willen de Werkgevers,
dat ik meega. Moeilijk.
Ik sprak ook Anton Philips er heden over, die de zaak financieel steunt. Ik moet
van de industrie gedaan krijgen, dat de vertegenwoordigers die zij meestuurt,
directeuren van groote zaken zijn en niet een soort handelsreizigers, die zich niet in
een half-officieele hoedanigheid weten te gedragen.

6 October 1935.
De actie van Duitschland, Hongarije en Polen tegenover Oostenrijk wordt
tegengesproken. Toch ligt zij voor de hand wanneer Italië zich hetzij tegenover
Abyssinië of - nog erger - Engeland vastgewerkt heeft. Een voor ons veel grooter
gevaar dreigt van de zijde van Japan, dat door Engelands optreden in de
Middellandsche Zee in Oost-Azië de handen vrij krijgt. Dit gevaar is voor Engeland
even groot en daarom geloof ik niet, dat het zich in Azië geheel zal ontblooten door
bijkans zijn geheele vloot in de Middellandsche Zee en de Roode Zee op het spel te
zetten. Indien dit zoo is, dan speelt het op het oogenblik een grandioos ‘Game of
bluff’.
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13 October 1935.
Bezoek bij Gelissen en Colijn.
Gelissen had mij verzocht bij hem te komen om over de samenstelling der missie
naar Zuid-Amerika te spreken. Ik maakte echter van de gelegenheid gebruik om met
hem overeen te komen dat we tevens de positie der Commissie voor de
Handelsverdragen zouden behandelen, waarmede ik zeer ontevreden ben, omdat het
Departement, en meer in het bijzonder Hirschfeld, de Commissie niet behoorlijk
inlicht. Het is uit de ervaring gebleken, dat de onderhandelingen over
handelsverdragen onder de tegenwoordige toepassing van het wederkeerigheidsstelsel
zooveel telkens wisselende phases doormaken, dat adviezen van haar, die eens in de
maand bijeenkomt en er op een gegeven moment niet ‘in’ zit, niet gegeven kunnen
worden. Wij waren het er daarom reeds lang over eens, dat de Commissie in staat
gesteld moest worden conclusies uit de onderhandelingen en de werking der
handelsverdragen ten aanzien van de mérites der handelspolitiek te trekken en
daarvoor te zijner tijd haar oordeel te kennen te geven, doch de noodige documentatie
welke vanwege het departement dient te geschieden, blijft achterwege, zoodat ik met
demissie gedreigd heb. Dit heeft Hirschfeld wakker geschud en heden kwamen wij
bij den Minister en in aanwezigheid van De Vooys (als voorzitter van den
Economischen Raad) de toekomstige werkwijze overeen. Ik ben, gegeven Hirschfeld's
gebrekkig organisatietalent, niet zeker dat de afspraak nagekomen zal worden.
Gedeeltelijk ligt de schuld van den tegenwoordigen toestand ook bij den Secretaris
van den Raad, Kruisheer, die niet geheel voor zijn taak berekend is. Ten slotte is het
de vraag of de ambtenaren wel aan het aanzien van den Raad willen medewerken.
De samenstelling van den Raad, weinig berekend om zich ten allen tijde te doen
gelden, werkt dat ook in de hand.
Na De Vooys' vertrek kwam Zuid-Amerika aan de orde. Het bleek dat de Regeering
Beelaerts gevraagd had haar te leiden, dat hij gaarne wilde, doch dat de Koningin
hem het noodige verlof daartoe niet had willen geven, geheel wat ik verwacht had
en alleszins begrijpelijk. Overigens was de keus uitstekend. Voorts zijn Karnebeek
en Steenberghe in den Ministerraad ter sprake gekomen, waarvan de eerste geketst
werd en de laatste bedankt heeft. Nu was de keus op Van Rijckevorsel1, Commissaris
der Koningin in Noord-Brabant, geval-

1

Jhr. mr. dr. A.B.G.M. van Rijckevorsel.
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len. Ik verzette mij daartegen, niet wegens de persoon, die ik niet ken, maar omdat
zijn rang tegenover de Zuid-Amerikaansche regeeringen niet hoog genoeg is. Men
moet evenals België, Engeland en Italië met een missie komen die klinkt als een klok
of thuisblijven. Gelissen wilde niet zeggen waarom Karnebeek, dien ik zeer geschikt
acht (voor deze taak), niet in aanmerking kwam en stelde mij voor, de zaak met
Colijn te gaan bespreken. Ik noemde ook Edgar Michiels. Als tweede man moet ik
gaan. Ik bond mij niet, omdat ik niet weet of ik met het oog op kantoor van huis weg
kan. Het hangt ook van de keuze van de eerste persoon af. Met nadruk besprak ik
ook de noodzakelijkheid het niet-officieele gedeelte der missie te doen samenstellen
uit menschen van voldoende standing. Hierover waren Gelissen en Hirschfeld, die
door Gelderman over het optreden van het niet-officieele gedeelte der missie naar
de Baltische landen ingelicht waren, het dadelijk met mij eens, ook over het meegaan
van Henny als secretaris en Van Balen als persman.
Daarna zocht ik Colijn op, die mij dadelijk zeide, dat Karnebeek niet in aanmerking
kon komen - - - - - - - -a Ik noemde toen Loudon, dien ik onverklaarbaar, tegenover
Gelissen, vergeten had. Dit idee viel in goede aarde, maar De Graeff, die juist naar
Genève vertrokken is, moet geraadpleegd worden. Loudon is intellectueel verre
Karnebeeks mindere, maar als vlag is hij uitstekend, en hij kent door zijn jarenlange
functie in Genève vele Zuid-Amerikanen, wat een voordeel is. Colijn was slechts
bevreesd dat De Graeff hem in dezen spannenden tijd niet uit Parijs zal willen missen.
Het gesprek kwam daarna op het oorlogsgevaar. Colijn gelooft niet aan een oorlog
tusschen Engeland en Italië, omdat het zijn positie in Azië daarmede ernstig in gevaar
zou brengen. Wel zal het er op uit zijn de economische sancties krachtig te doen
toepassen, zoodat Italië, economisch en financieel reeds zeer zwak, zich gewonnen
moet geven. Hij ziet meer effect in invoer- dan in uitvoerverboden, hetgeen ik met
hem eens ben, hoewel de laatste ook onmisbaar zijn. Morgen verdedigt hij in de
Tweede Kamer de wet op de uitvoerverboden. Op het oogenblik loopt alle benzine
het land uit naar Duitschland, dit moet onmiddellijk verhinderd worden.
Ik vroeg hem of er maatregelen genomen worden om de landbouwcrisissteun in
het geval van devaluatie aan de gewijzigde toestanden aan te passen. Klaarblijkelijk
niet. Hij vreest politieke pressie om

a Geschrapt: passage over Van Karnebeek.
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den steun te verhoogen, bv. tarwe van ƒ 10, - op ƒ 13, - of ƒ 14, - wanneer de gulden
met 25% daalt. Ik elke geval bleek hij overtuigd anti-devaluïst te zijn. Had hij maar
krachtiger medegewerkt om devaluatie te voorkomen!
Het gesprek liep voorts over de scheepvaart en haar nooden. Ik kondigde hem aan,
dat de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij wel bij zijn departement
zal moeten aankloppen om de lijn op Curaçao vol te houden. De moeilijkheden der
Indische lijnen tegenover de luchtvaart eenerzijds en de Duitschers met hun nieuwe,
grootendeels door den Staat betaalde schepen anderzijds, interesseerden hem zeer.
Voor de zooveelste maal verzuchtte hij - en hoezeer is het waar - dat wij niet uit
onze moeilijkheden komen tenzij het internationaal ruilverkeer herleeft. Dit inzicht
veroordeelt geforceerde industrialisatie, het stokpaardje van Gelissen.

14 October 1935.
Gisteren op één dag naar Brussel heen en weer geweest om de schilderijen op de
wereldtentoonstelling te zien. De oude Vlamingen - in het bijzonder Rogier van der
Weyden en P. Brueghel de oude - waren prachtig vertegenwoordigd. Van de overige
tentoonstelling zag ik weinig, maar de uitleg was mooier dan van alle vorige
tentoonstellingen die ik zag, die gewoonlijk een ware rommel zijn.
Crena de Iongh, pas terug uit Indië, China en Japan, bezocht mij op kantoor. Bracht
geen nieuws mede. Het zal wel de eerste keer zijn, dat een president der Nederlandsche
Handel-Maatschappij Indië bezocht.

25 October 1935.
Van Doorninck bericht mij, dat hij met 1 Januari a.s. zijn ontslag neemt, daar zijn
minister hem bij voortduring links laat liggen en ondergeschikte ambtenaren
raadpleegt. Oud's beleid is zwak en hij heeft geen kijk op het credietwezen, evenmin
op de beurs en het buitenland, terwijl hij zijn vrijzinnig-democratische theorieën niet
overboord gegooid heeft. De schade die hij door zijn optreden en het niet-verhinderen
van het wetsontwerp betreffende de hypothecaire vorderingen (vaste-lasten-ontwerp)
heeft gesticht, is geweldig. Het zal één van de hoofdoorzaken van het te verwachten
mislukken der regeeringspolitiek zijn. Van Doorninck was het met hem oneens (in
den aanvang heeft van Doorninck de portée van het Koninklijk

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1142
Besluit van 12 Maart op de landbouwhypotheken ook niet begrepen) en wilde
bovendien veel sterker bezuinigen, terwijl Oud telkens voor zijn gelduitgevende
collega's zwicht. Het is een zwaar verlies voor den Staat, en ik heb groote sympathie
voor dezen bekwamen ijverigen man, die zich zonder eenige financieele noodzaak
geheel aan zijn schamel gehonoreerde taak gaf. Hij komt met zijn vrouw en zoon
Maandag bij ons eten.
Gisteren met Hirschfeld geluncht. Van de sancties tegen Italië komt in de praktijk
niets, zij schijnen zeer lastig uit te voeren te zijn. Bovendien heeft Engeland zijn
draai genomen en bakt waarschijnlijk, door Frankrijk onvoldoende gesteund, zoete
broodjes met Italië. Het oorlogsgevaar, dat ik niet voor groot aanzag, schijnt dus
geweken, gelukkig want de geruchten over de oorlogszuchtigheid in Japan zijn
verontrustend, in de eerste plaats voor ons. Evenwel komt men tot de conclusie dat
de Engelsche politiek zeer zonderling is geweest. Eerst Italië zijn gang laten gaan,
dan geweldig vastberaden er tegen optreden met groote machtsontwikkeling - en ten
slotte terugkrabbelen zonder iets anders van Italië verkregen te hebben dan een
vermindering van troepen in Lybië. Het kan de nekslag voor den Volkenbond
beteekenen. Klaarblijkelijk speculeert Engeland op een déconfiture van Italië, hetzij
door een nederlaag in Abyssinië, hetzij door het te lang uitblijven van een succes
aldaar, met den daaraan gepaard gaande economischen en psychischen druk op het
volk. Hoe de oorlog ook afloopt, hoogst waarschijnlijk is het, dat Italië er schrikbarend
door verarmen en aan het régime van Mussolini een einde komen zal, met
communisme als resultaat.

27 October 1935.
Verjaardag van Miek1, welk een zoete en toch zoo droevige herinnering. Het is een
zware dag, een Zondag nog wel.

28 October 1935.
Bezoek van Rutgers, die meent dat de liberale kamerfractie zich met de katholieke
en andere fracties beraadt over de wenschelijkheid bij de begrooting op devaluatie
aansturen. Het is mij bekend, dat de liberale fractie devaluïstisch is. Bierema, de
leider, reeds lang. Ook erken ik, dat de deflatie is doodgeloopen. Zij is, om succes
te bereiken, gebonden aan een betrekkelijk korten tijd van werking. Die tijd

1

Heldrings jongste dochter, die op 5 mei 1935 was overleden.
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is voorbij. Na de tegenvallende begrooting van September 1934 heb ik de hoop op
succes in mij zelf opgegeven. We zijn thans een jaar verder en zien geen beter
perspectief, wel een slechteren toestand. Het is alleen het ontbreken van een alternatief
op Colijn, dat aan devaluatie den weg verspert, en dat waarschijnlijk nog maar een
korte poos. Ik heb Rutgers gezegd, dat ik als Voorzitter van onze groep (de
Vereeniging voor Economische Politiek) geen meening over de zaak zelve uit, daar
de leden over het vraagstuk verdeeld zijn, maar dat men wel moest weten, dat geen
krachtige regeering de teugels in handen krijgt, indien Colijn niet zou aanblijven,
hetgeen ik niet onmogelijk acht. Rutgers wel. Anders is het roekeloos spel. Ook zeide
ik hem te verwachten, dat het effect van devaluatie zal tegenvallen. Rutgers hoopt,
dat De Geer de leiding zal nemen en meent, dat een combinatie als deze nagestreefd
moet worden, teneinde te voorkomen, dat er een van Katholieken en socialisten komt.
Dezer dagen bezocht mij de heer Lebert uit Hongkong, die Jan1 een tijdlang onder
zich gehad heeft. Voorts Mr. Edmundson uit Iquique.

30 October 1935.
Colijn heeft aan Bronsing in hun Sommerfrische gezegd, dat er een directeur-generaal
voor de Scheepvaart komt, waarvoor hij Van Zalinge van de Paketvaart op het oog
heeft, de meest onmogelijke keus die hij zou kunnen doen. De Koninklijke Paketvaart
Maatschappij is totaal onwetend op Europeesch scheepvaartgebied en Van Zalinge,
evenals de meeste Koninklijke Paketvaart Maatschappij menschen, een kruidenier.
Hirschfeld zeide mij het idee belachelijk te vinden. Hij wil wel een administrateur
hebben en noemde Kiewiet de Jonge als zoodanig. Dit is een alleszins geschikt mr.
in de rechten, goed op de hoogte van binnenvaart, een nieuweling in de
zeescheepvaart. Ik heb hem Joon genoemd, dien ik van de Afrika-lijn ken, een zeer
intelligente en deskundige jongeman, eerst stuurman bij de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij, daarna aan den wal op kantoor in Afrika - hoofdagent en
nu bij de Vereenigde in Den Haag.
Bezoek van den zaakgelastigde Methöfer, enkele jaren met ijver en intelligentie
in Columbië werkzaam geweest, thans overgeplaatst naar Helsingfors voor Finland
en de Randstaten.

1

Heldrings oudste zoon.
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1 November 1935.
Bezoek bij Minister Gelissen over de samenstelling der missie naar Zuid-Amerika.
Hij deelde mij mede, dat Loudon het presidium aanvaard heeft, mits de missie reeds
begin Maart vertrekt. Voorts zal hij de directeuren der groote bedrijven die iemand
zullen medezenden, tot een bespreking uitnoodigen om te verkrijgen, dat, zoo geen
directeuren gaan, de officieele representatie der industrie in de missie aan Gelderman
opgedragen wordt. Zij willen tot dusver liefst eenige handelsreizigers meezenden,
wat toegestaan kan worden, mits zij geen leden der missie zijn. Tegenover de
Zuid-Amerikanen moet de missie van de hoogste standing zijn, anders moet zij
thuisblijven.

2 November 1935.
Naar aanleiding van bijgaanden brief aan Colijn1 over het subsidie aan de
Java-China-Japan Lijn en de door hem noodig geachte fusie met de Koninklijke
Paketvaart Maatschappij heeft hij Prof. van Gelderen opgedragen met mij deze zaak
verder te bespreken. Het onderhoud had heden plaats. Van Gelderen is een zeer
intelligent man, van wiens socialistische opvattingen men niets in zakelijke
besprekingen merkt. Het bleek dadelijk dat Colijn's eisch van fusie, aan de
Java-China-Japan Lijn gesteld, die het hare heeft gedaan, reeds bij voorbaat, om tot
fusie te komen, doch daarin verhinderd werd door de insolente houding der
Koninklijke Paketvaart Maatschappij, niet à la lettre genomen moest worden. Daar
het de eerste keer was, dat ik eens rustig met Van Gelderen de aangelegenheid kon
behandelen, zal dit onderhoud allicht nuttig blijken. Ik gaf hem alle vereischte
toelichting. Hij begreep alles en is voor de subsidie geporteerd, zoo ook voor een
bemiddelingsactie door de Minister aan Trip op te dragen.
Het gesprek liep daarna over de Nederlandsche en Indische handelspolitiek, die
volgens hem veel te veel door Den Haag aan Buitenzorg wordt opgedrongen en in
Indië de grootste verbittering veroorzaakt. Reeds ter vergadering van de Commissie
voor de Handelsverdragen die gisteren plaats had, werd overeengekomen, dat dit
netelige punt het onderwerp van bespreking van een speciale vergadering zal
uitmaken. De politiek van wederkeerigheid, waartoe wij nood-

1

Vgl. brief van Heldring aan Colijn, minister van Koloniën, 31 oktober 1935. Hier als bijlage.
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gedwongen zijn overgegaan, is de oorzaak van voortdurende conflicten, die slechts
door veelvuldig persoonlijk contact kunnen gemitigeerd worden. Aldus zouden
tenminste veel misverstanden vermeden worden.
Mijn oude schoolmakker en levenslange vriend, Arie van de Werk, is gisteren vrij
onverwacht heengegaan. Hij was een ietwat ruwe, gulle, trouwe kerel, vroeger
uitbundig, opgeruimd, in de laatste jaren gedrukt en teruggetrokken. Altijd vrijgezel
gebleven, leidde hij een vrij eenzaam leven, maar iedereen mocht hem. Toen wij 21
à 22 jaren oud waren, maakten we samen een 7 maanden lange onvergetelijke reis
naar West-Indië1 - dit in den breedsten zin des woords; zoowel Suriname als Curaçao
als Venezuela, Cuba, Haïti, Porto Rico, Trinidad, Barbados, Demerary bezochten
wij. Daarvoor en daarna beleefden we veel vroolijke dagen. Na mijn huwelijk zag
ik hem uit den aard minder, maar hij waagde zich hoe langer hoe minder in
damesgezelschap.

6 November 1935.
Ook Loder2 is heengegaan. Een heel andere figuur. Ik heb hem in de jaren 1900/1914
veel ontmoet. Ik meen dat hij het was die mij betrok in een advies over wijziging
van ons zeerecht aan den toenmaligen Minister van Justitie, Van Raalte. Dat was
mijn eerste adviseursschap bij de Regeering. Voorts woonde ik ettelijke internationale
zeerechtconferenties met hem bij, o.a. een te Venetië van het Comité Maritime en
later een officieele conferentie te Brussel waar hij, Molengraaff, Asser en ik
regeeringsgedelegeerden waren.3 Ik ondervond veel vriendschap van hem. Een
tijdlang, na den oorlog, was hij voorzitter van den Raad van Bijstand van
Buitenlandsche Zaken, wiens aangelegenheden, economisch van aard, evenwel
eenigermate buiten zijn gezichtsveld lagen. Daarna zag ik hem sporadisch, het laatst
bij de viering van het 300-jarig bestaan der Amsterdamsche Universiteit, toen hij,
83 jaar oud, de meest vigoreuse speech van allen hield. Zijn welsprekendheid in de
4 talen was phenomenaal, zijn rechtskennis uitgebreid, maar toch ondervond hij veel
critiek, waartoe zijn stekelige figuur bijdroeg. Vooral in de latere jaren had hij veel
conflicten. Hij had de gewoonte zich over tegen-

1
2
3

Dat was in 1892-1893. Vgl. hier p. 70.
Mr. B.C.J. Loder.
Vgl. hier p. 177.
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standers zeer geringschattend uit te laten. ‘Ezels’ was een gebruikelijke qualificatie
in zijn mond. Van Duitschers hield hij niet. Hij beschouwde hen als ‘grundsätzlich’
onbetrouwbaar. Ik herinner mij, dat hij naar aanleiding van het aanhalen der ‘deutsche
Treue’ door een Duitschen collega in een juridisch betoog op een zeerechtconferentie,
plm. 30 jaar geleden, opmerkte, gelukkig niet door dien collega verstaan, dat dit
begrip een waan was. Heel ver had hij het niet mis.

7 November 1935.
Prof. van Gelderen telefoneerde mij heden, dat de economische commissie uit den
Ministerraad (Colijn, Oud en Gelissen, misschien ook Deckers), ofschoon niet
ongunstig over de subsidie-aanvraag der Java-China-Japan Lijn denkende, op zoo
korten termijn geen beslissing kon nemen. Het schip zal dus wel niet besteld worden.
Bezoek van Wethouder Kropman, die dezer dagen bij Gelissen geweest is en daar
den indruk opgedaan heeft, dat de Regeering ertoe overhelt, met de Amsterdamsche
reederijen in zee te gaan om de verbinding met Argentinië en Brazilië te continueeren
op grondslag van het plan dat zij indienden. Kropman wil bepaald niet, dat Kröller
de zaak krijgt, omdat hij meer vertrouwen heeft in de durabiliteit van de verbinding,
wanneer zij door de 3 reederijen ter hand genomen wordt en omdat hij Kröller niet
vertrouwt. Hij verwacht, dat het college van Burgemeester en Wethouders met hem
mede zal gaan. Desnoods zal hij het faillissement van den Koninklijken Hollandsche
Lloyd voorstellen, indien de Regeering aan Kröller de voorkeur geeft. De Gemeente
Amsterdam is nl. creditrice. Onzerzijds was dit welkom nieuws, temeer daar wij
niets gedaan hebben om Kröller er uit te dringen, ondanks onze grief dat hij zich niet
aan de afspraak van uitwisseling der voorstellen, die aan de Regeering voorgelegd
zijn, gehouden heeft. Wij gaven hem het voorstel der reederijen, wij kregen niets.
Kröller heeft de verbinding verkeerstechnisch goed geleid, geheel in het belang van
Amsterdam, maar er als stuwadoor en cargadoor eenige tonnen per jaar aan verdiend,
die vervallen wanneer wij de leiding krijgen.

8 November 1935.
Bezoek van Mr. Kiewiet de Jonge, die door Hirschfeld is aangezocht administrateur
van de afdeeling Scheepvaart te worden. Hij gaat door voor bekwaam en is goed op
de hoogte van Rijn- en binnen-
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vaart, maar volslagen leek op het terrein der zeescheepvaart. Hij aarzelt en kwam
mijn raad vragen.

15 November 1935.
Dit gesprek op 14 dezer voortgezet in gezelschap van Zaalberg. De vraag is of
Hirschfeld er op uit is de Maatschappij ter behartiging van de Nationale
Scheepvaartbelangen als adviseur der Regeering te laten vallen en de scheepvaartzaken
aan het Departement te laten behandelen. Zaalberg en ik hebben Kiewiet de Jonge
er op gewezen dat dit zeker niet in het belang van de scheepvaart zou zijn, aangezien
de Maatschappij ter behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen als adviseur
bevrediging geeft. Hij zelf beweert dit in te zien en wil, indien hij solliciteert, bedingen
dat hij bij de Maatschappij ter behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen
plaatsvervangend commissaris wordt en al hare vergaderingen zal bijwonen, zoodat
hij de problemen der zeescheepvaart leert kennen.
Wat er thans aan het Departement aan outillage voor de scheepvaartbelangen zoowel zee- als binnen- en Rijnvaart - is, is diep treurig, volmaakt incompetent en
sloom.
Bij Gelissen geweest tegelijk met Philips (Dr. A.F.), De Vooys (A.K.U.),
Stulemeyer (Holl. Kunstzijde), Noury van der Lande1 en Van der Wyck2 (Ver.
Chemische fabrieken). Ook Van Kleffens was aanwezig. Gelissen deelde mede, dat
Loudon hoofd der missie3 zal zijn (ik had den vorigen dag een telegram van dezen
ontvangen, waarin hij nog weifelt) en vroeg de heeren hoe zij over Gelderman als
plaatsvervangend leider zouden denken. Dit werd onmiddellijk afgewezen en de
heeren kwamen met het voorstel Menten van Heldring en Pierson als zoodanig aan
te wijzen, terwijl zij verlangden, dat de heer Wolters, directeur van Philips' Spaansche
fabriek, en Daniels, directeur van het verkoopkantoor van de Arnhemsche Kunstzijde
Unie en de Hollandsche Kunstzijde Industrie, als leden der missie zullen medegaan.
Wolters ken ik niet - later op den dag

1
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J.C.L. van der Lande.
Jhr. J.C.A. van der Wyck.
De missie naar Zuid-Amerika, die ten slotte geleid zou worden door jhr. mr. dr. H.A. van
Karnebeek, met als leden Ch.J.I.M. Welter, J.A.D.M. Daniels, H.P. Gelderman C.M. zn., ir.
H.G.A. Leignes Bakhoven, mr. E.E. Menten, mr. H.Ch. Schokker, ir. J.H.H. Verloop, E.
Henny (secr.) en mr. W.J. van Balen (adviseur publiciteit). Vgl. Rapport missie Z.-Amerika.
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hoorde ik dat het een brutale Philips-kerel is - evenals de baas zelf - doch Daniels is
een ongemanierde burgerman, in het geheel niet van standing en houding om
tegenover gevoelige Zuid-Amerikanen te gebruiken als officieel vertegenwoordiger
van het Nederlandsche bedrijfsleven. Na mijn onderhoud met Philips is dit een brutaal
stukje, tenminste had men mij nog eens kunnen raadplegen. Ik vermoed dat dit een
loer is die Daniels Gelderman draait, die zijn optreden bij de missie naar Baltische
landen sterk gecritiseerd heeft. Tegen den persoon van Gelderman werd alleen
aangevoerd dat hij slecht in zijn Fransch en onbekend met het Spaansch is, maar ik
merkte duidelijk dat zij hem ook om andere redenen niet wilden hebben. Zelfs stelde
Philips voor dat hij als vertegenwoordiger der ‘kleine’ industrie zou meegaan, dus
au pair met de twee verkoopers. Tegen Menten is niets aan te voeren dan dat hij in
het land geen groote positie bekleedt; overigens is hij zeer geschikt en zeer verstandig,
kent Loudon intiem, spreekt behalve Fransch wat Spaansch en heeft te Buenos Aires
als attaché aan het gezantschap gewoond. Ik kon geen bezwaar tegen hem inbrengen,
te minder daar ik hem reeds aan Philips genoemd had, vóórdat er van Gelderman
kwestie was. Wat de andere twee betreft, wees ik er op dat zij tegenover Ministers
van Zuid-Amerika geen voldoende positie bekleeden, doch de Minister gaf
onmiddellijk toe. Ik ging dus Menten vragen, die er wel ooren naar had en er met
Loudon, die den volgenden dag in Den Haag zou zijn, over zou spreken. Ik bracht
hem op de hoogte van mijn bezwaren tegen de samenstelling der missie, zooals de
industrieelen in hun onbekendheid met Zuid-Amerika die wenschen. Ook Gelderman
deed ik verslag van den loop der zaken, voor hem is het pijnlijk omdat Gelissen hem
reeds gevraagd had, wat ik niet wist en zeker voorbarig was.

19 November 1935.
Gisteren Loudon en Menten gesproken. Loudon heeft wel lust in de zaak, maar moet
zijn vrouw nog raadplegen en zou dan eerst tegen Mei willen vertrekken. Menten
accepteert, doch beiden stellen de voorwaarde dat de samenstelling van de missie
zoo is, dat men er bij de Zuid-Amerikaansche regeeringen goed mee voor den dag
kan komen. Daaraan wordt door de heren Wolters en Daniels niet voldaan. We zitten
dus min of meer in een impasse. Gelissen heeft deze goedgekeurd en naar mijn
meening is het beter de missie thuis te houden dan een gebrekkige samenstelling er
op uit te sturen.
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Gisteren zijn de sancties tegen Italië in werking getreden. Niemand kan beoordeelen
hoe zij zullen uitpakken en wat er verder uit kan voortvloeien. Voor de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij beteekenen zij het stilleggen van een aantal
schepen. Voor de wereld wellicht een zegepraal van het volkenrecht, waarvoor alle
landen wat over moeten hebben, ten koste van een nieuwe inzinking in het proces
van economisch herstel. Italië zal er waarschijnlijk doodelijk verarmd uit achterblijven.
In den Economischen Raad werd gisteren lang gedebatteerd over de industrialisatie,
die De Vooys na veel onduidelijke argumentatie en onzekere bijbedoelingen door
een prijszettingspolitiek door middel van een kartelwet wenscht te bevorderen. Mijn
contra-speech in de vorige vergadering en de concept-beantwoording van de vragen
die de Minister den Raad 10 maanden geleden stelde, waren de uitgangspunten van
het debat. Ten slotte kreeg De Vooys een meerderheid van 6 tegen 5.

1 December 1935.
Wij hebben hier over gehad, door een klein comité uitgenoodigd, Prof. Lionel
Robbins, den schrijver van het beste boek over de crisis, ‘The Great Depression’.1
Hij hield een voordracht getiteld ‘The conditions of stabilisation’, die aan de hand
van den inhoud eigenlijk ‘The weakness of changeable parities’ had moeten heeten.
Als zoodanig was zij zeer goed. Robbins is een jonge man van 35 à 40 jaar, die er
nog jonger uitziet en van een zeldzame veelzijdigheid is. Ik bracht den Zondag met
hem door, gedeeltelijk in het Rijksmuseum, gedeeltelijk in de duinen van Cremer,
ten slotte bij mij thuis. Behalve een voortreffelijk economist, is hij een goed kenner
van de oude en moderne schilderscholen, van de levensgeschiedenis van schilders
als Cézanne, Van Gogh en Gauguin, van de Engelsche litteratuur. Hij stal mijn hart
door zijn - gewettigde - bewondering voor mijn verzameling Peruaansch aardewerk,
die hier niemand weet te waardeeren en een van de fraaiste (ook in het oordeel van
Robbins) in Europa is.

6 December 1935.
Met Gelissen, die veel te vlug is in zijn toezeggingen en dan ontkent ze gedaan te
hebben, heb ik voortdurend gezeur ter zake van de

1

Lionel Robbins, The great Depression, Londen 1934.
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samenstelling der Zuid-Amerika-missie. Hij durft Philips en De Vooys niet te
verzoeken op hun verzoek terug te komen. Loudon en Menten hebben nu definitief
aangenomen, mits de samenstelling hen convenieert, maar zij keuren de menschen
van Philips en De Vooys niet goed, die geen chefs schijnen te kunnen afstaan. Ik heb
De Vooys, dien ik vandaag in de Commissie voor de Handelsverdragen ontmoette,
op de hoogte gebracht. Hij ziet niet in, dat zijn man Daniels niet als officieel lid der
missie kan optreden, maar zal ten slotte niet insisteeren, wel hun financieelen steun
annuleeren, dien ik onder de omstandigheden liever niet heb. De geheele missie staat
op zeer losse schroeven.

9 December 1935.
Otto van Lennep1 hedenmorgen op Manpad2 overleden, 70 jaar oud, de laatste van
6 broers - de 7e, Kees, leeft nog, maar is mij nooit zeer sympathiek geweest - waaraan
ik de prettigste jeugdherinneringen bewaar. Hij was onbedaarlijk grappig in zijn
goeden tijd, daarbij rondborstig en oorspronkelijk.

13 December 1935.
De zwenking van de Engelsche Regeering ten opzichte van Italië, die in Engeland
zelf groote verontwaardiging verwekt, verwekt bij mij hopeloosheid ten aanzien van
de toekomst. De vrede op basis van belangrijken gebiedsafstand door het
onrechtvaardig aangevallen Abyssinië, dien Engeland en Frankrijk voorstellen,
beteekent den doodsteek aan den Volkenbond toegebracht en de overlevering van
de kleine naties aan de macht en de willekeur van grootere. Ik kan mij dit verraad,
aan de zaak van den vrede gepleegd, slechts verklaren, door de vrees voor de houding
van Japan, dat, Engeland in de Middellandsche Zee en de Roode Zee vastgeketend
wetende, steeds aanmatigender optreedt, of wel door den uiterst labielen toestand in
Frankrijk, waar het optreden tegen Italië bij een groot deel der bevolking - en zeker
bij de rechtsche en centrumgroepen - hoogst impopulair is en waar de haat tegen
Engeland, op grond van zijn tegen Italië gerichte volkenbondspolitiek, groot is. Dat
Frankrijk daarbij inconsequent is en zijn eigen vroegere volkenbondshouding verlaat,
komt niet bij de Franschen op. Zij willen geen oorlog,

1
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Jhr. O. van Lennep (1865-1935).
Te Heemstede.
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willen niet hun flank tegenover Duitschland ontblooten en gooien daarvoor al het
andere overboord. Intusschen verwerpt, zooals te verwachten was, de Negus, die nog
geen enkele strategische reden heeft om den oorlog op te geven, de vredesvoorstellen,
voordat Mussolini zich geuit heeft, en kan Italië met een langdurige guerilla rekening
houden, tenzij nu toch de onontbeerlijke benzine onder de sanctie wordt begrepen,
wat mij na dit abortieve vredesvoorstel onwaarschijnlijk lijkt. Wat echter ook de
motieven voor de ontgoochelende houding der Engelsche Regeering mogen zijn, zij
kunnen niet nieuw zijn. Zij heeft ze als factoren moeten kennen, al den tijd dat zij
de leiding in de anti-Italiaansche volkenbondspolitiek nam, een politiek die de hoop
op handhaving van het recht tegenover sterken die zwakken aanvallen, vestigde. Een
maand geleden was deze politiek nog de inzet bij de Engelsche verkiezingen, die
daarom ten gunste van de Regeering uitvielen.
Thans is er nergens houvast meer. Geen regeering heeft meer eenig prestige. Overal
ontbreken verlichte en wijze staatslieden. Slechts een enkele politicus als Laval
onderscheidt zich door handig manoeuvreeren, zonder beginsel aan den dag te leggen.
Geen wonder dat de volkeren naar leiders omzien en licht aanvaarden wat zich als
zoodanig aanbiedt.

16 December 1935.
Loudon in Den Haag gesproken. Hij heeft te Parijs bezoek van Philips gehad, die
hem heeft weten te overtuigen, dat de Philipsman uit Spanje1, dien hij (Philips) voor
de missie wil aanwijzen, een geschikte figuur was. Ik had thans geen moeite Loudon
aan het verstand te brengen, dat het nu niet ging om de persoonlijke eigenschappen
van de candidaten, maar om hun positie en dat de Regeering zich aan ernstige
verwijten zou blootstellen, indien zij de heer Loudon als leider van een officieele
missie door twee ondergeschikten liet flankeeren waarvan de één, in Spanje
woonachtig, niet in staat is de Nederlandsche industrie te vertegenwoordigen. Loudon
is een schaap in zulke aangelegenheden. Hoe de Regeering dezen braven man indertijd
als voorzitter der ontwapeningscommissie2 heeft kunnen handhaven, als hoedanig
hij volkomen ongeschikt was, is mij onbegrijpelijk.

1
2

Wolters. Vgl. hier p. 1147.
Loudon was van 1927 tot 1931 voorzitter van de voorbereidende ontwapeningsconferentie
te Genève.
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Intusschen doet Gelissen niets. Ik had een bespreking met De Kanter1, voorzitter der
metaal-industrieelen, die voor het plan gevoelen. Hetzelfde is het geval met de
textielfabrikanten te Enschede, die Gelderman willen aanwijzen. Deze verlangt echter
eerst opheldering van Gelissen, die ontkent hem als plaatsvervangend leider
uitgenoodigd te hebben, hetgeen Gelderman liegen noemt. Gelissen's rechterhand in
deze, Van Kleffens, vermoedt dat Gelderman gelijk heeft. Het is een zonderling
bewindsman, hetgeen ik ook bespeur in de commissie ad hoc voor de Evenredige
Vrachtverdeeling2, waarvan men mij tot voorzitter gebombardeerd heeft.

18 December 1935.
Hoare afgetreden. Baldwin's prestige zeer gedaald. Ik hoop, dat Chamberlain Hoare
opvolgt. Hij is geen genie, maar heeft ervaring en prestige en is een volkenbondsman,
maar over de 70. Het is merkwaardig hoe machtig de publieke opinie in Engeland
nog steeds is. Het snoeven en hoonen van Mussolini heeft daarbij zijn effect niet
gemist. Voor Laval is het verloop een leelijke tik op zijn neus. Men schijnt in Frankrijk
toch zeer bang voor een oorlog tegen Italië te zijn, en nu Engeland een krachtige
Volkenbondspolitiek schijnt te zullen hervatten, is het opnieuw de vraag of het
Frankrijk mee krijgt. Alleen zal Engeland niet militair optreden, dit is niet alleen
duidelijk uit de woorden van Baldwin, maar ook uit zijn dezer dagen aan de andere
mogendheden aan de Middellandsche Zee gestelde vragen.

21 December 1935.
Amsterdam heeft het waardige en wijze besluit genomen, het Paleis aan het Rijk af
te staan en met het van het Rijk te ontvangen geld een 20e eeuwsch stadhuis te
bouwen. Door een bonte mengeling van anti-monarchisten en sentimenteele
raadhuismaniakken is deze op-

1
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Ir. A. de Kanter.
De werking van de wet van 5 mei 1933 (Staatsblad 251), houdende tijdelijke maatregelen
ter bevordering van een zoveel mogelijk evenredige vrachtverdeling in de binnenscheepvaart,
was in bepaalde opzichten zo onbevredigend, dat de Centrale Commissie van Advies en
Bijstand voor het Verkeersfonds op verzoek der regering uit haar midden een subcommissie
aanwees, aangevuld met deskundigen, om te adviseren over wijziging of intrekking van de
wet. Heldring werd hiervan voorzitter. Vgl. Greup, Gedenkboek Kamer van Koophandel,
dl. II, p. 162 vlg.
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lossing lang tegengehouden. Nog op het laatste oogenblik ging een adres van 350
sukkels in die richting. De groote vraag is nu: wie zal de bouwmeester zijn? Sedert
den dood van De Bazel zie ik geen architect waarvan men met zekerheid kan zeggen,
dat hij een monumentaal stadhuis kan doen verrijzen. Het Rotterdamsch stadhuis is
karakterloos. Dudok maakte van het raadhuis te Hilversum het hoofdgebouw van
een bloemententoonstelling, en wat men in Den Haag op dit gebied gaat doen, lijkt
mij al even klein gedoe (architecturaal gesproken) als het Gemeente Museum aldaar,
waarmede Berlage het bewijs leverde, dat hij zich overleefd heeft. Ik heb nog eenige
hoop op Staal, maar vrees dat hij te veel aan de nieuwe zakelijkheid vastzit.
Met moeite - en vermoedelijk op aandrang der Koningin - is gisteren een
ministerieele crisis vermeden geworden. De linksche ministers, De Lidth de Jeude
- die nog al aan zijn baantje verkleefd moet zijn - misschien uitgezonderd, wilden
weg, naar aanleiding van de houding der rechtsche partijen in de Kamer in zake
concentratie van het bijzonder onderwijs. Zij zijn echter gezwicht, omdat het belang
des lands geen politieke crisis gedoogt.

27 December 1935.
Eenige dagen te Parijs doorgebracht om mijn ouden schoonvader, die sedert een
auto-ongeluk in Mei jl. in ernstiger mate dan voorheen aan een hartkwaal lijdt, op
te zoeken. Ik vond de weinige Franschen die ik sprak, waaronder mijn neven Bonzon,
die met de Croix de feu1 sympathiseeren, zeer rustig over den politieken toestand,
waarvan zij den ernst erkennen. De benoeming van Eden tot opvolger van Hoare
werd kalm opgenomen. Men ziet den toestand van Italië somber in, en dit is wellicht
de voornaamste oorzaak, dat de Fransche pers sedert eenige dagen de Engelsche
Volkenbondspolitiek bijvalt. De Quai d'Orsay steunt ten slotte liever op Engeland
dan op een Italië, dat naar de afgrond glijdt, waarbij men vurig hoopt dat niets gedaan
zal worden wat Mussolini tot een wanhoopsdaad zou drijven. Met name hoopt men
van de oliesanctie verschoond te blijven. Naar mijn meening is er alle kans, dat de
tegenwoordige sancties, met name het boycotten van Italiaansche voortbrengselen,
waardoor Italië geen geld binnenkrijgt, terwijl het millioenen aan

1

De Franse semi-fascistische organisatie, vereniging van oorlogsveteranen, rond kolonel
François de la Rocque.
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benzine en kolen moet betalen, het land na eenigen tijd doen inéénploffen, voordat
het in Abyssinië eenig beslissend succes heeft behaald. In Frankrijk hoopt en denkt
men, dat Laval voorloopig aanblijft, hoe weinig populair hij ook zij. Er is geen ander.
Of hij het tot de verkiezingen in Mei houdt, is een andere vraag.

[1936]
1 Januari 1936.
Een somber jaar sluit en een nieuw jaar opent onder sombere vooruitzichten. Mijn
moeilijkheden zijn in de laatste dagen van het oude jaar nog verhoogd door een brief
van de Maatschappij ter behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen, die met
volkomen ignoreering van onze betoogen en onaanvechtbare becijferingen meedeelt
dat ons (Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij) geen steun in 1936
verleend zal worden indien wij na 2 Januari voortgaan met rente op onze leeningen
te betalen. Een gesprek met Zaalberg bracht mij niet veel verder. Hij zegt, dat zijn
commissarissen onze becijfering niet aanvaarden, maar ik weet niet wat hij ervan
denkt. Dat de obligatiehouders, te doen hebbende met een aanmerkelijk actief,
werkelijk tot liquidatie zullen besluiten, schijnt maar niet tot hen door te dringen.
Wij worden als leugenaars behandeld. Mijn opwelling is, al mijn werk dat ik sedert
19 jaar voor de Staat doe, te staken, maar eerst zullen we trachten de Regeering zelve
den nood en haar plicht duidelijk te maken. Ik begin met Hirschfeld en eindig zoo
noodig met de Koningin. Helaas is Gelissen een onbeteekenende en onbetrouwbare
figuur.

8 Januari 1936.
Eindelijk heeft Gelissen besloten Philips c.s. te berichten, dat hun commis-voyageurs1
geen stemhebbende leden der missie kunnen zijn, vermoedelijk door Hirschfeld en
De Graeff daartoe bewogen. In mijn aanwezigheid telefoneerde hij met Gelderman,
die aannam mee te gaan, mits Menten geen plaatsvervangend voorzitter werd, hetgeen
voor hem, Gelderman, als voorzitter van het Verbond van Werkgevers,
onaanvaardbaar is. Niet geheel onjuist, maar onaangenaam voor Menten, die zich
nu geheel wil terugtrekken. Het is mij nog niet gelukt, hem tot een ander besluit te
brengen, maar ik denk wel dat hij zal bijdraaien als Loudon een beroep op hem doet.
Hij is onmisbaar als diens rechterhand. Wat een misère voor zoo'n klein geval. Nu
weer een lange brief aan Loudon.

1

Vgl. hier p. 1147 vlg.
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Gelissen sprak mij over het ongevraagde advies van den Economischen Raad over
het wetsontwerp Industrie-Bank1, waarmede ik het eens ben, hoewel ik niet aan de
opstelling meegewerkt heb. Hij verdedigde de leiding door ambtenaren en het
commissariaat bij 2 Ministers berustende. Ik zeide hem, dat ik dit in alle opzichten
als funest beschouwde.
Hij gaat 10 dagen op reis naar Polen, tot groote schrik van zijn departement, dat
daarvan onheil verwacht.

18 Januari 1936.
Nauwelijks had ik de zaak met Menten in orde gemaakt, dank zij den steun van
Snouck, of ik ontving bericht van Loudon, dat hij zich wegens ongesteldheid van
zijn vrouw2, die de reis zou meemaken, moet terugtrekken. Alles staat nu weer op
losse schroeven. Ik pleeg opnieuw overleg, nu met Buitenlandsche Zaken;
Steenberghe, Karnebeek, Michiels van Verduynen (Edgar), Starkenborgh,
Zimmerman, R.H.J. Patijn worden besproken.
De laatste weken ben ik zwaar belast door het voorzitterschap van een commissie
die over de wenschelijkheid van wijziging of intrekking van de wet op de evenredige
vrachtverdeeling in de binnenvaart adviseeren moet. Deze wet werkt slecht en de
toepassing wordt langzamerhand onmogelijk gemaakt door de uitspraak van den
Hoogen Raad, die het Rijngebied krachtens de acte van Mannheim van de werking
van de wet uitzondert. Justitie heeft daarop bij circulaire het vrije Rijngebied tot
Waal-Rijn en Nieuwe Maas beperkt, waarvan verschillende uitspraken van
kantonrechter en rechtbanken, sedertdien gevallen, afwijken. Amsterdam is zeer
geschaad, omdat het bij Rotterdam ten achter is gekomen. De evenredige
vrachtverdeeling, die hooge binnenvrachten meebrengt, geldt voor de hoofdstad wel,
voor Rotterdam niet.3

1
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Ontwerp van wet tot oprichting der N.V. Maatschappij voor Industriefinanciering,
Handelingen St.-Generaal 1935-1936, no. 202.
Lydia Edith Loudon-Eustis.
Vgl. hier p. 1152. De Hoge Raad had in twee arresten van 17 december 1934 beslist, dat de
wet op de evenredige vrachtverdeling niet de bij de herziene Rijnvaart-akte erkende vrije
vaart ter zijde stelde of beperkte. Daardoor kwamen èn de vrachtprijzen voor het vervoer
van Rotterdam naar plaatsen aan de Rijn èn zijn mondingen buiten controle der
Bevrachtingscommissie. Voor details Greup, Gedenkboek K.v.K. A'dam, dl. II, p. 163, 164.
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De commissie is, tegen de afspraak, door toedoen van Gelissen veel te groot geworden,
en een eensluidend advies zie ik niet tegemoet. Bovendien is de overigens bekwame
secretaris (Vonk1) een ambtenaar van het Departement van Handel, waar men de wet
tegen de adviezen der Kamer van Koophandel er door heeft gedreven en nu coûte
que coûte wil handhaven.

31 Januari 1936.
De Regeering heeft nu toch Karnebeek uitgenoodigd, zich met de leiding der missie
te belasten. Hij heeft de zaak in overweging. Morgen ontmoet ik hem en gaan we
samen naar Gelissen.
Met de Maatschappij ter behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen - alle
commissarissen present - een onderhoud gehad naar aanleiding van een brief van
Zaalberg, die tegenover den in 1936 uit te keeren steun (plm. 1¼ millioen) staking
der coupon-betaling eischt en waarin bovendien de voorwaarde gesteld wordt, dat
de obligaties, behalve in contanten, in aandeelen omgezet worden en de
obligatiehouders beginnen met hun geneigdheid tot het brengen van een offer aan
den dag te leggen - waarna de Maatschappij ter behartiging van de Nationale
Scheepvaartbelangen dan zal zeggen wat zij wil doen. Deze voorwaarden zijn
natuurlijk niet te vervullen, en de staking der couponbetaling zou eenvoudig door
faillissementsaanvraag en surséance van betaling gevolgd worden, welke voor onze
onderneming doodelijk zou zijn. Het resultaat van deze bespreking is dat de brief
door een anderen vervangen werd, welke met handhaving van den eisch tot staking
van rentebetaling redelijker is. Ons wordt de verplichting van afschrijving van kapitaal
opgelegd en verzocht, voorstellen betreffende den door de Maatschappij ter
behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen te verleenen steun ter bevrediging
van obligatiehouders te doen. Na rijp beraad is onze meening dat de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij alleen gediend is door overneming der
geheele obligatieschuld, waarvoor in de plaats treedt een vordering der Maatschappij
ter behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen van het bedrag dat de obligaties
haar gekost zullen hebben. De liquidatie-waarde der obligaties op basis van
afbraakprijzen ongeveer 35% zijnde, denken wij aan dat cijfer als het deel in contanten
door de Maatschappij ter behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen te
fourneeren en aan
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Mr. K. Vonk, de tegenwoordige Amsterdamse hoogleraar.
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obligatiehouders aan te bieden. Dit zou den Staat goedkooper uitkomen dan andere
oplossingen, waarbij nieuwe aandeelen met dividendgarantie door den Staat (zonder
deze garantie nemen obligatiehouders ze niet). De vraag is of de Regeering, onder
den indruk van het matige succes der staatsleening, bereid is deze ƒ 3.000.000 te
fourneeren. Ware er een politiek belang mee gemoeid, dan zou de moeite het los te
krijgen, niet groot zijn, ondanks het sombere perspectief der staatsfinanciën.
Intusschen nemen we, in de eerste plaats, door tusschenkomst der Vereeniging
voor Effectenhandel, maatregelen om een vergadering van obligatiehouders te
beleggen. We bereiden ons op veel misbaar en zelfs beleedigingen voor, ook omdat
zoowel aandeelen als obligaties sedert den herfst, ongemotiveerd, sterk in koers
gestegen zijn. De zaak wordt nog gecompliceerd door het feit, dat het restant van
onze oudste obligatieleening, slechts ƒ 160.000 groot, reeds in Augustus jl. had
moeten worden afgelost en dus opeischbaar is. Tot voor eenige dagen had zich echter
geen houder gemeld. Nu is het wel het geval - voorloopig in beleefde termen en
zonder iets te eischen - schreef ons een zekere heer De Castro, makelaar in effecten.
We noodigen hem uit te komen spreken en richten ons intusschen tot den President
der Rechtbank om uitstel van de betalingsplicht in termen van de schuldbrieven-wet
(die met het oog op de moeilijkheden der Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij gemaakt is) te bekomen.

1 Februari 1936.
Met Van Karnebeek bij Gelissen geweest. Lamping was ook aanwezig. Van
Karnebeek was ad rem, hoewel als gewoonlijk zwaarwichtig. Hij nagelde den
dilettantischen Gelissen aardig vast. Hij wil wel als leider der missie optreden, mits
hij niet alleen als vlag fungeert, het doel der missie goed omschreven zij en een
redelijke kans op succes bestaat. Na veel gepraat geloof ik dat het Departement het
doel zal omschrijven: ‘onderzoek naar uitbreiding der Nederlandsche
afzetmogelijkheden en vermeerdering der wederzijdsche handelsbetrekkingen’.
Overeenkomstig zijn opvattingen verlangt Van Karnebeek ook zekerheid, dat de
missie in Zuid-Amerika, in de eerste plaats Argentinië, welkom is. Het bleek dat de
Regeering zich daarvan nog niet had vergewist en op de verklaringen van den heer
Llobet afgegaan is, waarover Van Karnebeek lacht. Buitenlandsche Zaken zal
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nu de Argentijnsche Regeering door Teppema1 laten polsen. Hiermede is het vertrek
der missie tot den zomer uitgesteld. Ik heb meer dan genoeg van deze missie, maar
vind dat Van Karnebeek gelijk heeft. Luidt het antwoord uit Argentinië gunstig, dan
komt de samenstelling aan de orde. Allicht moet zij ook een handelspolitiek karakter
krijgen en de samenstelling een wijziging ondergaan. Lamping zal dan mee moeten.
Hij kent Zuid-Amerika en spreekt Spaansch. Maar afgescheiden daarvan zal er voor
het personeel nog veel te doen zijn. Karnebeek zal haar luisterrijk willen maken, met
zijn neiging tot praal, en Gelissen kwam gisteren zoo waar weer met Daniels, die,
naar hij zeide, de candidaat der Roomsch-Katholieke werkgevers is. Ik zeide hem,
dat die werkgevers dan niets van Zuid-Amerika weten. Hij kan in den tros mede,
meer niet. Als zoodanig is hij geheel op zijn plaats. Als waardig representant der
Roomsche werkgevers noemde ik Louis Regout. Volgens Gelissen is deze in Limburg
niet populair. Ik betwijfel het.

4 Februari 1936.
Gisteren was ik even bij Colijn om over de Parijsche tentoonstelling in 1937 te
spreken. Het bleek mij, dat de Regeering er ƒ 150.000 voor bestemt, nadat Loudon
mij gezegd had, dat zij niet mede deed. Als altijd is zij dus op haar aanvankelijk
besluit teruggekomen. Echter wordt de zaak aan ‘Handel’ gegeven en niet aan
‘Onderwijs’ waar zij thuis behoort. In Frankrijk ressorteert zij ook onder ‘Beau Arts’
met Paul Léon aan het hoofd, evenals in 1925. ‘Handel’ brengt hiervan niets terecht,
Gelissen zeker niet. Ik heb dit aan Colijn gezegd. Hij vroeg mij ook wie
commissaris-generaal moest worden. Ik noemde hem Menten als 2e man - maar dit
is een vergissing, die ik heden per brief herstel. Zeker moet de eigenlijke uitvoerder
Tjeenk zijn, die het in 1925 ook, en zeer goed, onder mij deed (ditmaal ben ik niet
beschikbaar). Tjeenk heeft het vertrouwen der architecten. Colijn wil echter nog een
vlag hebben. Ik ried hem Verschuur af, die het in Brussel vrij slecht gedaan heeft en
miserabel Fransch spreekt.
Wij spraken een heelen tijd over den Economischen Voorlichtingsdienst,
waaromtrent het advies van den Economischen Raad in zee is of gaat. Wie moet aan
het hoofd komen, vroeg Colijn. Ik noemde Wansink en Graadt van Roggen. Voorts
hadden wij het over de noodzakelijke reorganisatie van de diplomatieke en consulaire
diensten.

1

P.E. Teppema, onze gezant te Buenos Aires.
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Colijn zei dat van de gezanten niet veel te verwachten is. Accoord, alleen Van Stirum,
Starkenborgh en De Vos van Steenwijk zijn goed, en bovendien zijn er weinig bij
die rijk genoeg zijn om bij te passen wat zij op de groote posten te kort komen. Onder
het jonge personeel zijn er enkelen die veel beloven, o.a. Van Bylandt te Parijs en
Van Roijen, die naar Tokio gaat. Ook bij de consuls is het gemiddelde matig, doch
zij zoowel als het gezantschapspersoneel zullen meer tot hun recht komen wanneer
er van Den Haag uit leiding zal zijn, die de Economische Voorlichtingsdienst moet
geven.
Ik vestigde de aandacht van Colijn op de Januari-speeches der 5 Engelsche
bankpresidenten, die allen stabilisatie op goud willen, incluis McKenna, dus een
grooten stap voorwaarts doen. Het wachten is op een verbetering der politieke
atmosfeer, die zoo slecht mogelijk is.
Colijn verwacht van de verkiezingen van 1937 een 10-tal N.S.B.-ers in de Kamer
(aan die partij schrijft hij overigens geen toekomst toe), halveering der liberalen en
Vrijzinnig-Democraten, verlies van de Antirevolutionairen en van het ‘stuifzand’
dat zij in 1933 wonnen, eenig verlies der Roomsch-Katholieken, ook aan Nationaal
Socialistische Beweging, eenig verlies der Socialisten aan de Communisten en geen
meerderheid van rechts, en voor de gezamenlijke burgerpartijen geen
regeeringsmogelijkheid.1 Allicht krijgen we dan een Roomsch-Rood ministerie. Ik
zeide dat bepaald te verwachten en half te hopen, omdat het mismanagement dat
daarvan te verwachten is, het volk eindelijk zal doen gevoelen dat de koek op is en
offers noodig zijn. De voorspiegelingen van die zijde moeten aan de werkelijkheid
getoetst worden.
Ten slotte maakte ik gewag van een voorstel dat ik in den boezem van het
Huishoudelijk Bestuur van het Aardrijkskundig Genootschap gedaan heb, om met
een kleine expeditie den Carstenstop op Nieuw Guinea te beklimmen en het
Noord-Westelijk daarvan gelegen onbekende gebied te verkennen (Waropen),
waarvoor het Genootschap het geld geeft, doch waarvoor het den steun der Regeering
behoeft, door de beschikbaarstelling van leger en vloot. Deze zegde hij toe.
Het onderhoud met den heer De Castro in zake de 4% obligaties Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij is mak verloopen. Hij was bevredigd door
de mededeeling dat de Koninklijke

1

Vgl. over de uitkomst van deze voorspellingen hier p. 1225.
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Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij een beroep op de schuldbrievenwet gedaan
heeft. Hij is niet van plan, ons het mes op de keel te zetten.

5 Februari 1936.
De Academy of Political Science te Philadelphia noodigt mij uit in April een
voordracht aldaar over een door mij te kiezen economisch onderwerp te komen
houden. Ter bestrijding van de reiskosten en het verblijf biedt de Carnegie Endowment
mij $ 1000, - aan. Ik moet helaas bedanken, omdat de besprekingen met
obligatiehouders mij dit voorjaar hier houden. Ik had het anders gaarne gedaan, te
meer omdat ik al lang er naar verlang de Vereenigde Staten opnieuw te bezoeken.
Ik denk dat ik deze eer aan Prof. Butler1 te danken heb, dien ik verleden jaar op de
Carnegie Conference met de formuleering der resolutie ter zijde stond. Hij noodigde
mij onlangs ook uit, zitting te nemen in het Europeesche Comité van de Endowment,
waarvoor ik echter bedankte, omdat de samenstelling mij weinig practisch lijkt. Hij
neemt echter geen genoegen met deze afwijzing en dringt op aanneming aan. Ik zal
na eerstgenoemde beleefdheid wel moeten aannemen.

16 Februari 1936.
Heden uit Londen teruggekomen, waar ik 4 dagen met Jet2 heb doorgebracht. Het
doel was de Chineesche tentoonstelling, waar de oude Shan Yin-Chou en Han-bronzen
voortreffelijk te voorschijn kwamen. Overigens was er een teveel aan aardewerk en
porselein zonder veel saillante stukken - de prachtige Tang-figuren van Eumorfopulo
waren mij reeds bekend. Enkele goede beeldhouwwerken uit dien tijd en een bepaald
onbevredigende inzending van schilderijen. De kleine tentoonstelling van Chineesche
schilderkunst in het British Museum was beter.
We zagen nogal wat van de Hirsts, die in het najaar in Amerika geweest zijn en
o.a. bij de Roosevelts gelogeerd hebben. Dit brengt niet mede, dat Hirst Roosevelt
politiek bewondert, integendeel, intransigent liberaal die hij is, verafschuwt hij de
New Deal. Alleen de devaluatie verdedigt hij, omdat hij daardoor aan een dreigende
positie in den landbouw een einde maakt. Zijn kansen van herkie-

1
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zing zijn volgens Hirst ongeveer 50%, hetgeen voor mij gelijk staat met slecht, in
aanmerking genomen dat er geen serieuze republikeinsche tegencandidaat is, nòch
een democratische mededinger, hoewel Al Smith zich begint te roeren.
Op de Reform Club ontmoette ik Sir Ernest Benn en Sir James Currie, die de
juistheid van onze monetaire politiek betwijfelden en waarvan de laatste Suriname
bezocht had, waarvan hij de armoede niet kon verklaren, gezien de bekwaamheid
van de Regeering. Hij wist mij helaas niet te zeggen wie de clever old man was dien
hij daar als gouverneur1 ontmoet had. Ik heb zoodanige bekwaamheid daarheen in
de laatste jaren niet zien gaan, maar geen bekwaamheid kan Suriname redden.
Ook Lionel Robbins en zijn vrouw ontmoetten wij. Hij was zeer in zijn schik met
de veranderde meening der 5 bankpresidenten ten aanzien van stabilisatie2, maar
beschouwt deze ver af. De positie in Europa acht hij (evenals ik) zeer gevaarlijk. Het
zou een geluk zijn, indien Hitler verdween, zoo meende hij. Dan zou Duitschland
ophouden een gevaar te zijn en de Reichswehr de plaats van Goering en Goebbels
innemen.
De Van Swinderens waren naar Holland, s'Jacob opgewekt als vroeger. Hij kent
nogal wat menschen uit de omgeving van den nieuwen Koning3, die in ‘Society’ niet
zeer populair moet zijn, omdat hij meer met ‘gewone’ menschen omgaat. Hij wordt
voor pro-Duitsch aangezien. ‘After all I am half German myself,’ moet hij gezegd
hebben. Zijn leven is niet voorbeeldig, doch men zegt dat hij minder drinkt dan
vroeger. In Chili, waar Lamping hem ontmoette, moet hij zich volgens deze liederlijk
gedragen hebben. Zijn ‘maîtresse en titre’ is Mrs. Simpson4, de Amerikaansche vrouw
van een shipping man in de City. De Duitsche ambassade heeft Mr. en Mrs. Simpson
onlangs op een officieel diner uitgenoodigd, hetgeen aan het Foreign Offie de vrees
deed ontstaan, dat geheimen uit de hooge politiek, die niet voor de Duitschers bestemd
zijn, tot hen doordringen. Met het tegenwoordige Engelsch-Fransche samengaan zou
dit zeer bedenkelijk zijn. Men is te Londen zeer ongerust over de Duitsche bewa-

1
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Gouverneur was op dat moment prof. dr. J.C. Kielstra (geb. 1878).
Vgl. hier p. 1159.
Koning Edward VIII.
Mrs. Wallis Warfield Simpson, de latere hertogin van Windsor, afkomstig uit Baltimore,
Maryland, V.S. Vgl. A King's Story, p. 254 vlg.
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pening, en vliegmachines worden in koortsachtig tempo aangebouwd. Allerwege
hoorde ik Baldwin critiseeren, die in December zijn prestige volkomen verloren
heeft. Men heeft groot vertrouwen in Austin Chamberlain, die zich echter voor een
portefeuille te oud vindt, en nog meer als hoofd der regeering. Ook zijn broer Neville
wordt genoemd.
Van Swinderen zal nu eindelijk weggaan, hij is volgens s'Jacob sterk verouderd
en alleen nog maar brilliant als gastheer en gast. Hij leest niets, voert opdrachten met
den grootsten tegenzin uit. Mevrouw1 zal echter wel bereiken, dat hij tot na de Kroning
van den Koning in 1937 aanblijft. Edgar Michiels moet als opvolger gepolst zijn,
Van Stirum wil niet. In het diplomatieke corps zijn geen anderen aanwezig die voor
Londen voldoende fortuin hebben - behalve Haersma de With, die niet bijzonder
schrander moet zijn.

19 Februari 1936.
De Vlugt opgezocht om op een openbare prijsvraag aan te dringen, daar in het
Handelsblad het bericht gestaan heeft, dat Staal, Dudok en Roland Holst den
stadsarchitect Hulshoff zullen adviseeren ter zake van een avant projet, dat hij
uitgebroed heeft. Er is sedert den dood van De Bazel geen aangewezen architect
wien men den bouw zonder meer kan opdragen, en onder deze omstandigheden is
een openbare prijsvraag noodig. De bovengenoemde combinatie is belachelijk. Zooals
ik De Vlugt zeide, kan men Goethe en Schiller niet aan het werk zetten om een Faust
te produceeren. Hij gaf dit toe en dacht dat Staal het niet zou aanvaarden - Dudok is
te Calcutta. ‘Het was maar op verzoek van Hulshoff geschied.’ Mijn indruk is dat
men inderdaad gemeend heeft, langs dezen weg een oplossing te krijgen. De
Burgemeester is sceptisch ten aanzien van een prijsvraag, maar ziet aankomen, dat
het er toch van komt. In geen geval wil hij een besloten prijsvraag. Dat het Stadhuis,
zoo eenigszins mogelijk, zóó moet worden dat het nageslacht het prijst, daarvan zegt
hij doordrongen te zijn. Deze vrij bemoedigende mededeeling gaf ik aan Tjeenk door,
die namens de architecten bij mij geweest was, om hun ongerustheid te kennen te
geven.

1

Elisabeth de Marees van Swinderen-Lindsay Glover.
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26 Februari 1936.
De Maatschappij ter behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen heeft 3½
millioen = ong. 40% van onze uitstaande obligatieschuld voor den afkoop van deze
stukken beschikbaar gesteld - en ons gemachtigd 30% in eerste instantie te bieden,
mits op het aandeelenkapitaal een drastische afschrijving plaats hebbe, die wij op
90% stellen. Boven het genoemde bedrag aan contanten zal aan obligatiehouders
een zeker bedrag aan nieuwe aandeelen en winstof amortisatiebewijzen aangeboden
worden.
De vergadering van obligatiehouders, door de Vereeniging voor de Effectenhandel
bijeengeroepen, had heden plaats en verliep kalm. Enkele warhoofden spraken onzin,
maar zakelijke kritiek tegen de directie ontbrak. Wel meenden enkele obligatiehouders
dat het tijdstip voor een dergelijke ingrijpende organisatie ongunstig is en het de
voorkeur zou verdienen, eenige jaren uitstel van rentebetaling te verkrijgen in de
hoop dat de zaken later beter zullen gaan. Zij waren er zich niet van bewust, dat wij
het bedrijf niet kunnen voortzetten - ook niet zonder rentebetaling - tenzij ons de
Maatschappij ter behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen het geld fourneert,
en deze stelt juist de voorwaarde der reorganisatie. Met groote meerderheid benoemde
de vergadering drie menschen als lid van een beschermingscomité, waarin de
Vereeniging voor de Effectenhandel harerzijds twee leden, waarvan één - Mr. A.F.
van Hall - voorzitter, de Provinciale Bond van Effectenhandelaren één lid en de
Rotterdamsche vereeniging ook één lid aangewezen hebben. Met dit Comité en de
Maatschappij ter behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen moeten wij nu
het plan verder bestudeeren en eventueel wijzigen, om het tenslotte met de
obligatiehouders eens te worden. Deze precaire geschiedenis vereischt tact en snelheid
van besluit. Helaas is deze van den Voorzitter niet te verwachten. Hij is bekwaam,
maar vaak onpractisch en variabel van meening, daarbij geneigd tot demagogie. Ik
heb den indruk, dat voor deze laatste eigenschap het terrein niet zeer vruchtbaar is,
daar de obligaties veel in goedgezinde handen zijn, maar ook overigens verwacht ik
last met hem. Gelukkig heb ik het altijd nog al met hem kunnen vinden.
De bom in Japan schijnt gebarsten te zijn. Drie ministers vermoord door een militair
pronunciamento. Ik ben niet sterk verrast. De verkiezingen voor den landdag, eenige
dagen geleden, vielen ten gunste der gematigden uit. Dit was te veel voor de
heethoofden. Welken
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kant gaat het nu uit, tegen Rusland of naar Indië? De Japansche
scheepvaartmaatschappijen hebben gelijktijdig de besprekingen afgebroken en
kondigden den strijd aan, die wel eens op leven of dood kon zijn, maar dit is maar
bijspel in het politieke drama dat zich kan ontwikkelen.

10 Maart 1936.
Gisteren lange besprekingen met Hart, directeur van Economische Zaken te Batavia,
Van Hoogstraten, zijn adjunct, en Prof. van Gelderen van Koloniën bij de
Java-China-Japan Lijn over de bij de nu weer opgenomen onderhandelingen1 te
volgen tactiek, over het subsidie en de verhouding tot de Koninklijke Paketvaart
Maatschappij. Hart is een zeer intelligent, practisch man - Israëliet, zoon van den
kleedermaker2 op de Heerengracht. Van Hoogstraten is ook geschikt. De Indische
Regeering is met zulke menschen goed gediend. Hun oordeel over de leiding der
Koninklijke Paketvaart Maatschappij is, evenals het onze, ongunstig. Heerschzuchtig,
aanmatigend en wild, desniettemin begrijpen zij dat de fusie door moet gaan, maar
zij willen gaarne een finger in the pie hebben, om de Koninklijke Paketvaart
Maatschappij niet te machtig en onhandelbaar te maken en een goeden dienst in
Oost-Azië na de fusie te verzekeren. Ik denk dat de Koninklijke Paketvaart
Maatschappij niet zal luisteren, totdat de vernieuwing van het Archipel-contract3 met
de Regeering aan de orde komt. Hart wil niet dat door handhaving hooge vrachten
en passages op den inter-insulairen dienst - waar zij schatten verdient - de Koninklijke
Paketvaart Maatschappij in staat gesteld wordt avontuurlijke lijnen buiten den archipel,
zooals de Jamal4 (Oost-Azië-Indië), te openen, waarmede groote verliezen gemoeid
kunnen zijn. De onderhandelingen over de bedoelde vernieuwing zullen in 1937
moeten beginnen.
Nieuwe wereldschok door den stap van Hitler.5 Ook dit zal wel
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Tussen de Java-China-Japan Lijn en de Japanse reders. Vgl. hier p. 1090 1100, 1106.
Jan Walter Hart, dir. N.V. Ver. van Ned. Kleermakerijen, A'dam.
Vgl. De Boer en Westerman, Paketvaart, p. 196 vlg.
De Java-Mauritius-Afrika Lijn der K.P.M., in 1936 verlengd tot Shanghai. Vgl. De Boer en
Westermann, Paketvaart, p. 204, 206.
Op 7 maart 1936 nam Hitler afstand van de bepaling van het verdrag van Versailles, die de
demilitarisatie van het Rijnland inhield en de bepaling van het verdrag van Locarno, welke
deze bevestigde. Duitse troepen bezetten het Rijnland. Vgl. Brugmans, Kantelend tijdperk,
p. 215.
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weer met een sisser afloopen, daar niemand trek in oorlog heeft. Dat Hitler het laatste
overblijfsel van Versailles - het inderdaad opgelegde tractaat - wilde verscheuren, is
duidelijk, maar het schenden van het vrijwillig aangegane verdrag van Locarno
ontneemt - voor zoover nog bestaand - het vertrouwen aan de beteekenis van door
Duitschland aangegane verdragsverplichtingen. Klaarblijkelijk oordeelde Hitler een
dergelijke éclatante bravoure noodig met het oog op den binnenlandschen toestand,
die na den bewapeningsbloei slechter wordt, maar op den duur brengen zulke
overwegingen oorlog.
In Japan schijnen de fascisten het spel feitelijk gewonnen te hebben, maar de
invloed van Sacirji en de gematigden nog groot genoeg geweest te zijn, om den
werkelijken toestand door een gemengd kabinet te camoufleeren.

23 Maart 1936.
Nog geen oorlog. Klaarblijkelijk ziet men in Duitschland in, dat de laatste stap - de
verbreking van Locarno - een flater was. Men doet nu geweldig boos over het vaste
front van Engeland en Frankrijk, maar de ongelukkige Hitler wordt in twee richtingen
getrokken, zelf niet wetende wat hij doen moet. De verkiezingen op Zondag moeten
hem gelijk geven; of zijn positie is in gevaar en indien hij aan het buitenland toegeeft,
geeft hij blijk zijn fout te erkennen. Wil hij afwijzen, dan zijn de consequenties voor
Duitschland in zijn tegenwoordigen politieken en economischen toestand van
gecamoufleerd evenwicht niet te overzien.
Amderzijds willen de Engelschen graag over den toekomstigen status van Europa
praten, met Duitschland terug in den Volkenbond, doch eerst moeten de Franschen,
Belgen en ook zij satisfactie wegens de schending hebben. Het domme punt in de
eischen der geallieerden is de buitenlandsche politie in Duitschland langs de
West-grens, waarin de Duitschers nooit kunnen toestemmen.
Bij een voordracht van Hart, in besloten kring over de verhouding van Indië tot
Japan en tot Nederland gehouden (in Het Scheepvaarthuis), vroeg Beelaerts mij, of
ik een opvolger voor De Jonge, die in den herfst als Gouverneur-Generaal aftreedt,
wist. Ik zeide ‘ja’: Starkenborgh1, een rustig en bekwaam man, buiten en boven
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Jhr. mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, die inderdaad g.g. werd.
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alle partijen staande, met eenige ervaring als administrateur en een blik op de
internationale situatie, nog jong.
De andere candidaten zijn Rutgers1, die wel kans heeft, maar totaal ongeschikt is
- een politieke drijver, niet onbekwaam, maar van kleine allure, die in Indië zeer
slecht ontvangen zou worden, en Welter, die vol geestdrift over Indië, ook bekwaam,
maar zeer onbeheerscht is, paniekerig en jubelend om de beurt, bovendien Roomsch.
Snouck wordt ook genoemd, maar niet serieus - veel te oppervlakkig. Karnebeek
schijnt gelukkig geheel van de baan te zijn. Beelaerts, die indertijd De Jonge aanbracht
(die zeer meegevallen is in een zeer moeilijken tijd), meende ook dat Starkenborgh
in aanmerking moet komen. Hij had Colijn echter eenigen tijd niet gesproken, had
echter gehoord, dat deze hem te ethisch vond of althans vreesde, dat hij zoo zou
uitpakken. Inderdaad moet de aanstaande Gouverneur-Generaal een realist zijn - met
een hart voor den inlander.
Het bezoek van Hart heeft niet mijn zorg over de verhouding tusschen Nederland en
Indië, of wat Indië pleegt genoemd te worden, weggenomen. Het noodgedwongen
verlaten van het open deur stelsel, dat zoo wonderwel paste in onze opvatting. Indië
in het belang van zijn inwoners te moeten beheeren, aangezien het op de grootst
mogelijke welvaart van den inlander en de deelneming eraan door Nederlanders en
buitenlanders, mits politiek niet gevaarlijk, gegrond was, heeft ons op den weg van
het do ut des gevoerd, met het gevolg dat Indië Nederland voortdurend verwijt, dat
het niet genoeg voor het Aziatisch gebiedsdeel doet. Colijn heeft mooi bepleiten, dat
men de wederzijdsche prestaties niet op een goudschaaltje mag wegen, het geschiedt
onvermijdelijk toch, omdat wij wegens ons gering absorptievermogen van het Indische
overschot aan producten weinig zelf kunnen doen en zoo veel mogelijk lucht door
handelspolitieke successen bij derde landen moeten zien te bereiken. En daar vervolgt
de Indische grief van de Nederlandsche belangen te zwaar te laten wegen ons ook,
te eerder omdat de bilaterale politiek, in de laatste jaren gevolgd, hoe langer hoe
meer vastloopt.2 Indië is dus ontstemd, hetgeen bedenkelijk is, ook staatkundig, maar
al te hoog moeten we de beteekenis van het begrip ‘Indië’ in dit verband niet
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Dr. A.A.L. Rutgers, de oud-gouverneur van Suriname.
Vgl. voor het bovenstaande Hirschfeld, Herinneringen 1933-1939, p. 75 vlg.
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opvatten (zie bijgevoegde nota van de Economische Raad, die door het verzoek om
advies over een wetsontwerp strekkende tot verlichting van de Indische batikindustrie
in de kwestie gemengd wordt.1)

28 Maart 1936.
Het schijnt dat Fock Van Lidth de Jeude2 als Gouverneur-Generaal voorgesteld heeft.
Hij is zonder twijfel bekwaam en kent China, waar hij lang als ingenieur en uitvoerder
van havenwerken gewerkt heeft, maar het lijkt mij geen figuur als landvoogd. Als
Minister heeft hij in de Kamer een groote handigheid ontplooid, maar als bewindsman
heeft hij een sterke neiging getoond, iedereen te vriend te houden. Een flinke kerel
is hij, geloof ik, niet. Trip zeide mij dat de Roomsch-Katholieke partij sterk voor
Welter werkt, dien hij te paniekerig vindt. Ik heb eergisteren getracht Colijn te
spreken, maar trof hem niet aan.

1 April 1936.
Ik heb hem vandaag gesproken. Hij heeft nog niet besloten, doch écarteert Welter,
Rutgers, van Lidth en Karnebeek. Hij zegt eenige menschen in het hoofd te hebben,
waaronder Starkenborgh, dien ik hem als den mij meest wenschelijk lijkenden
candidaat noemde. Hij komt in elk geval met den ‘dark horse’ en niet voor den
uitersten termijn - half Mei, om de pers in Indië niet te veel tijd te geven, de
benoeming te critiseeren. De Jonge wil zijn ambt niet gedurende een jaar verlengen,
om gezondheidsredenen. Colijn heeft hem dit gevraagd. Hij is niet hoogelijk met
hem ingenomen, omdat hij evenmin als de Raad van Indië in belangrijke zaken een
advies geeft waaraan hij (Colijn) wat heeft. De Raad van Indië vindt hij niet meer
dan een verlengstuk van den Volksraad. De Jonge verstaat echter de kunst rustig te
regeeren, en dat is veel waard. Colijn noemde dat ook zijn eigen voornaamste
verdienste in deze crisisjaren. Ik kan het niet ontkennen. Ik ried hem aan iemand te
nemen die boven partijen weet te staan en wenschte hem een gelukkige beslissing
toe, want het is een zeer gewichtige met het oog op de spanning tusschen Indië (of
wat men dan Indië noemt) en Nederland en de dreigende houding van Japan.

1
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Vgl. Nota van Heldring voor de Economische Raad betreffende de verhouding Nederland-Ned.
Indië, 30 maart 1936. Hier als bijlage.
Op dat moment minister van waterstaat.
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Ik sprak hem ook over de Java-China-Japan Lijn en de Koninklijke Paketvaart
Maatschappij. Hij herhaalde wat Hart mij gezegd had, nl. dat de Regeering achter
de Java-China-Japan Lijn zou staan, indien het tot een strijd met de Japansche
scheepvaart zou komen, hetgeen nu wel onvermijdelijk schijnt.1 Ik zeide dankbaar
te zijn, maar niet voldaan, want ook zonder verscherpten strijd kan de
Java-China-Japan Lijn het niet lang meer zonder subsidie volhouden, en zij krijgt
maar geen antwoord op haar vraag om subsidie aan de Benas.
Over de Koninklijke Paketvaart Maatschappij is Colijn niet erg te spreken, een
lichaam met veel pretenties en zonder behoorlijke toporganisatie. Toch blijft hij voor
een fusie om de Japanners een gesloten front te kunnen bieden. Dit hangt van de
Koninklijke Paketvaart Maatschappij af en van de Indische regeering, die de macht
der Koninklijke Paketvaart Maatschappij ongaarne ziet groeien.
Ten slotte hadden wij het over den Koninklijken Hollandschen Lloyd, het officieele
doel van mijn bezoek. Gelissen moet daarin dezer dagen beslissen, maar ik ben bang
voor een domheid. Ik liet een nota2 achter. Ik werd in zoover gerustgesteld, dat Colijn
de leiding van Goudriaan psychologisch onverdedigbaar noemde.
Heden bezocht mij de heer Max Nokin van de Société Générale, die zich van den
economischen toestand hier op de hoogte stelt.

17 April 1936.
Carter van het Pacific Institute, de zeer interessante Amerikaansche secretaris van
het Pacific Institute, bezocht mij onlangs, geïntroduceerd door Dunlop. Hij maakt
op mij den indruk van met Japan, China en Rusland volkomen vertrouwd te zijn.
Kent daar alle prominente personen. Hij gelooft aan het uiteindelijke succes van
Tsjang Kai Shek's politiek, die vrij machteloos tegenover Japan staat, doorgaat voor
pro-Japansch, zelfs voor door Japan omgekocht te zijn, en Japan met zoo veel
mogelijk, doch feitelijk geringen weerstand in China te laten doordringen, waar het
eens in den val zal geraken: ‘riding the tiger’. Langzamerhand wordt de hoofdstad
naar het binnenland achter Chungking buiten het bereik der Japansche
kanonneerbooten, die den Yang-tse tot aan de stroomversnellingen opvaren, verplaatst.
Voor Nederlandsch-Indië ziet hij om die reden geen

1
2

Vgl. hier p. 1164.
Vgl. nota van Heldring voor minister Gelissen betreffende de Kon. Hollandsche Lloyd, 1
april 1936. Hier als bijlage.
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onmiddellijk gevaar van Japansche zijde, maar ook hij maakt voorbehoud voor
onverwachte avonturenlust van de Japansche marine. De financieele toestand in
Japan is zeer dreigend, en de knappe menschen van beteekenis zijn in de laatste jaren
grootendeels vermoord. Het land is ten prooi aan het conflict van de jeugdige
Japansche officieren, uit het volk voortkomend en nationaal-socialist zijnde, en de
bankiers en industrieelen, wier positie steeds meer bedreigd wordt.
Onze onderhandelingen met het comité zijn ten einde. Van Hall is zeer behoorlijk
geweest - in het belang van obligatiehouders. De voorwaarden die wij hebben moeten
accepteeren, zijn zeer hard. Aandeelen worden weggevaagd, de 4% obligatiehouders
die sedert Augustus 1935 een opeischbare schuld hebben, en wier belangen wij in
het bijzonder verdedigden, worden met 4½ en 5% gesteld, die 40% in contanten en
50% in nieuwe aandeelen (Nationaal Bezit) krijgen. Wat wij hebben kunnen redden
is onze schuldverhouding tegenover de Vereenigde Nederlandsche
Scheepvaartmaatschappij, waarmede het comité onze onderhandelingen vrijwel
onmogelijk gemaakt heeft door deze crediteur onaangetast te willen laten, indien de
obligatiehouders maar 40 i.p.v. 30% cash kregen (Van der Houven van Oordt en
Crommelin zijn zoowel in de Maatschappij ter behartiging van de Nationale
Scheepvaartbelangen als in de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij
en kenden dus onze onderhandelingspositie). Bovendien kunnen de pensioenen, die
wij reeds voordien verlaagd hadden, onaangetast blijven. Ten slotte blijft het bedrijf
bestaan, althans voorloopig. Maar Financiën maakt van het geld dat de Maatschappij
ter behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen voor den afkoop der
obligatiehouders verschaft, een hypothecaire vordering, 4,25% rente betalende en in
10 jaren af te lossen, welke last een verdere saneering van het bedrijf in den weg
staat. Zaalberg heeft getracht een omzetting in preferente aandeelen te verkrijgen,
maar tevergeefs. Wettelijk kan dat ook niet, maar Oud gevoelt niets voor verdere
tegemoetkoming. De reeders vertegenwoordigen geen kiezersbelangen, zooals de
koeien, en de schatkist is meer dan leeg. Wij moeten dringend de vloot gaan
vernieuwen of de maatschappij gaat ten gronde. Ook het subsidie moet à fonds perdu
gegeven worden, en niet, zooals thans, uit de winst terugbetaalbaar zijn, anders zal
de scheepvaart nooit nieuw geld kunnen krijgen.
Hier wordt weer gedemonstreerd hoe jammerlijk de economische toestand van
Nederland tengevolge van de halverwege mislukte ver-
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soberingspolitiek vastgeloopen is. Die politiek brengt sedert 1934 niets dan afbraak
en geen licht.

18 April 1936.
Afgetreden als voorzitter van het Aardrijkskundig Genootschap na ommekomst van
den gebruikelijken vierjarigen termijn. Ik heb deze functie met veel genoegen bekleed,
en het spijt mij dit milieu van wetenschappelijke mannen, zoo weldadig in mijn
overige materialischtische omgeving, te verlaten.
De Economische Voorlichtingsdienst, waarover jarenlang geadviseerd is, zal nu
weldra tot stand komen, maar als een afdeeling van het Departement van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart met Van der Kooy als leider. Deze is bekwaam genoeg.
Zijn financieele analyses van andere landen zijn uitmuntend, maar hij kent het
buitenland niet, zoodat het voornamelijk op voorlichten van de Regeering, niet van
het bedrijfsleven zal neerkomen. Het advies van den Economischen Raad strekte tot
het maken van een afzonderlijke stichting, met medewerking van Buitenlandsche
Zaken, onder toezicht van een commissie van zakenmenschen. Zij zou weliswaar
onder den directeur-generaal van Handel en Nijverheid staan, maar toch niet als
afdeeling van diens bijenkorf. Zij zou direct met de gezantschappen en consulaten
correspondeeren en zoo weinig mogelijk ambtelijk werken. Hirschfeld trekt echter
alles aan zich. Dit is hem ook thans gelukt. In een bijeenkomst van de economische
commissie uit den Ministerraad, waarbij Hirschfeld tegenwoordig was en Hooft
(directeur van economische zaken aan Buitenlandsche Zaken) niet - iets waarover
Hooft zich tegenover mij zeer beklaagde - heeft De Graeff zich als altijd de kaas van
het brood laten eten en kreeg Hirschfeld zijn zin. Nu is de laatste hoop dat
Buitenlandsche Zaken zich nog met economische aangelegenheden zal bemoeien en
daarop zijn gezanten en consuls zal helpen dresseeren, vervlogen. Het wordt nu een
ambtelijke instelling. Het advies van den Economischen Raad was in hoofdzaak van
mij afkomstig. Bij slechts één vergadering van de commissie ad hoc is Hirschfeld
aanwezig geweest, nooit heeft hij er met mij over gesproken. Het zou wel eens de
druppel kunnen zijn die bij mij den emmer doet overloopen. De Economische Raad
heeft een zeer geringe beteekenis, beantwoordt niet aan de verwachtingen, hetgeen
gedeeltelijk toe te schrijven is aan zijn ondoeltreffende samenstelling, gedeeltelijk
aan het ongeordend werken der Regeering en aan de neiging van Hirschfeld
adviseerende instanties te negeeren. Tegen April 1937 loopt mijn lidmaatschap af.
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Ruys de Beerenbrouck overleed dezer dagen. Ik heb de laatste jaren geen aanraking
met hem gehad. Onze eenige veelvuldige en intieme aanraking had in 1918 en begin
1919 plaats. Hij was geen groote figuur en te meegaand voor een staatsman, maar
een eerlijk en zeer prettig man, een goed voorzitter van de Kamer. Karnebeek, dien
ik heden sprak, dacht dat Aalberse in zijn plaats zal komen en Goseling de leiding
van de Roomsch-Katholieke Kamerfractie zal krijgen. De partij moet dan een nieuwen
voorzitter hebben.
De President der Rechtbank heeft het verzoek een vergadering van de 3 categorieën
van obligatiehouders Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te houden,
ingewilligd. Een communiqué, de voorwaarden met het comité overeengekomen
behelzende, staat heden in de courant. Ik zou nu liefst mijn ontslag nemen. Na 36
jaren voor aandeelhouders gewerkt te hebben, stel ik mij met weerzin in dienst van
hun beulen. Hadden zij slechts 5% van hun bezit gehouden, dan was de eer althans
gered. Maar ik zal wel moeten blijven, omdat met deze afslachting het voortbestaan
der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij nog niet verzekerd is.

28 April 1936.
Trip bezocht mij gisteren in opdracht van Colijn, die hem verzocht heeft als postillon
d'amour tusschen de Koninklijke Paketvaart Maatschappij en de Java-China-Japan
Lijn te fungeeren, ten einde tot een fusie te komen. Ik heb hem de geheele
geschiedenis verhaald en hem aangeraden de opdracht te aanvaarden, nadat de
Regeering er zich van overtuigd had, dat beide partijen zijn bemiddeling aanvaarden.
Van de bereidheid der Java-China-Japan Lijn kan zij overtuigd zijn.
Intusschen zijn ten gevolge van het eeuwige dralen der Regeering de besprekingen
tusschen Van Dobben, onzen agent te Kobe, en Ferai, den directeur der Nanyo Kaion
Kaisha1, over een pool weer afgebroken, terwijl de Java-China-Japan Lijn steeds
maar geen uitsluitsel op haar vraag om subsidie ontvangt. Slechts de mondelinge
verklaring van Colijn en Hart dat de Regeering achter haar staat, indien het tot een
strijd zou komen, alsof wij al sedert jaren geen strijd voeren, ontving zij. In 1932
vroeg de Java-China-Japan Lijn

1

De combinatie van de vier Japanse scheepvaartmaatschappijen, in 1935 op instigatie der
Japanse regering gevormd, na de ontbinding der Japan-Java vrachtenconferentie in juni 1935.
Vgl. Brugmans, Chinavaart, p. 151.
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steun omdat zij den aanval der Japanners niet alleen kon doorstaan. Sedertdien heeft
zij, alleen op haar Japan-lijn, 3½ millioen verloren.

1 Mei 1936.
Na eindelooze besprekingen en met veel stuurmanskunde is Valstar er in geslaagd
in overleg en samenwerking met Wm. H. Müller & Co., die ook moreel gesaneerd
zijn (dit althans is zijn indruk), aan de Regeering een plan van voortzetting van den
Lloyd voor te leggen, dat de volle instemming van Zaalberg1 heeft. Deze heeft het
aan het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart doorgegeven, met
krachtige aanbeveling. Het komt neer op directie bij Müller onder scherpe controle
der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, die een gedelegeerde
commissaris aanwijst en het technisch beheer en het laden en lossen krijgt. Verlangd
wordt een subsidie van ƒ 250.000, terwijl de steun van de Maatschappij ter behartiging
van de Nationale Scheepvaartbelangen ƒ 150.000 zou bedragen. Gelissen vindt het
onder die omstandigheden ‘billijk’ dat Goudriaan, de Rotterdamsche concurrent, een
plaats in het bestuur krijgt. Valstar heeft dit geheel onaanvaardbaar verklaard en
noemt het onbillijk, terwijl de ton hoogere subsidie verklaard wordt door het feit,
dat wij den Koninklijken Hollandschen Lloyd met de aanwezige minder geschikte
schepen zullen moeten exploiteeren, terwijl Goudriaan over de voor de vaart geschikte
schepen beschikt. Daarop heeft Gelissen gezegd, dat hij Goudriaan wil raadplegen.
Waarschijnlijk heeft deze hopelooze bewindsman een onvoorzichtige toezegging
aan Goudriaan gedaan. Dit neemt niet weg, dat hij heden bij de herdenking van het
jubileum der Kamer van Koophandel in het openbaar zeide, dat aan de aanneming
van het voorstel ‘niets meer in den weg stond’.

3 Mei 1936.
Vandaag is Jan 25 jaar en overmorgen is het een jaar geleden, dat Miek ons verliet.
Het is als verleden jaar stralend voorjaarsweer ....
Had ik niet zoo groote moeilijkheden van anderen aard op te lossen en had ik mijn
andere kinderen niet, ik zou ook naar ongestoorde rust verlangen. Maar de
moeilijkheden laten mij niet los en worden steeds grooter, om allicht in een nieuwen
oorlog te eindigen. Iedereen is het er over eens dat de toestand steeds gevaarlijker
wordt.

1

Vgl. hier nog de brief van Heldring aan de minister van handel, nijverheid en scheepvaart,
25 april 1936. Hier als bijlage.
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Dank zij de strategie van Badoglio en Graziani, het liederlijk gebruik van gifgas en
een enorm leger, is Abyssinië overwonnen. De sancties hebben het niet kunnen
verhinderen. Daarvoor waren zij te beperkt. Voor den Engelschen trots is dit een
klap zooals Engeland in geen eeuwen gekregen heeft, waarbij komt dat de Italianen
steeds uitdagender worden. Toch zijn het niet de jingo's die om oorlog roepen, maar
de volkenbondsmenschen, de pacifisten, die ter wille van de toekomstige wereldorde
het alle verbintenissen brekende Italië mores willen leeren, ook desnoods zonder
hulp van Frankrijk, dat tot nu toe een werkelijke volkenbondspolitiek gesaboteerd
heeft, niet uit liefde voor Italië, maar om zijn flank tegen Duitschland te dekken. Ik
neem echter niet aan, dat Engeland een oorlog gaat maken, de baan voor Duitschland
en Japan vrijlatende. Verstandiger lijkt mij de onbepaalde voortzetting der sancties,
die Italië toch sterk verzwakken en zijn financieele ineenstorting moeten verhaasten.
Er kan echter elken dag tusschen Duitschland, Oostenrijk en Tsjechoslowakije iets
voorvallen, dat de brand in het kruit ontsteekt. Vandaag verkiezingen in Frankrijk,
die wel geen groote verrassingen zullen brengen.

10 Mei 1936.
De verkiezingen brachten wel een wijziging, nl. een sterke verschuiving naar uiterst
links en een kleinere naar rechts. Meer dan 80 communisten in de Kamer. Moskou
wil echter geen revolutie meer, en deze partij zal zich vrij kalm houden, ook tegenover
Italië, hoezeer zij Mussolini haat. Hetzelfde geldt voor de nog grootere socialistische
fractie. Vermoedelijk worden de sancties opgeheven, om Italië tegenover Duitschland
in Oostenrijk te steunen en Hitler onder een zachten druk ten aanzien van de
aanstaande onderhandelingen over den toekomstigen vrede te brengen. Voor Engeland
en den Volkenbond beteekent dit verloop een belangrijke vermindering van prestige.
De troost voor Engeland zal wel daarin liggen, dat al is Victor Emmanuel keizer van
Ethiopië geworden, het land nog geen aanwinst voor de economie en de financiën
van Italië belooft te zijn. Mijn vriend Pirelli tracht in Londen een leening los te
krijgen. Ik hoop, dat hij niet zal slagen.
De eerste vergadering met obligatiehouders had gisteren plaats. Geen verstandig
man uit hun midden sprak, gespuis als Keyser en Bernhard was aan het woord en
vele andere lieden die wartaal uitbrachten. De leiding van Hartog was slap. De op
zichzelf gerechtigde wenschen der 4% obligatiehouders gaande naar een uitzonder-
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lijke behandeling werden door Bernhard naar voren gebracht, die klaarblijkelijk met
De Castro onder één hoedje lag. Van beteekenis is het dat een lastig, maar fatsoenlijk
man als Willems, die overigens de reorganisatie prachtig vindt, een actie in rechten
ten gunste der 4% wil ondernemen. Wat de juridische kansen zijn, weet ik niet. Wel
dat de redelijkheid aan zijn kant is. Dit is ook het geval met de aandeelhouders, wier
belangen door een weinig intelligenten jongen man (Van Lanschot) verdedigd werden
- hetgeen in deze obligatiehoudersvergadering niet ter plaatse was.
Over deze belangen is het laatste woord nog niet gesproken. Er bestaat onder
aandeelhouders groote teleurstelling en ontstemming, die gevaarlijke afmetingen zal
aannemen, indien de gulden tijdens de reorganisatie deprecieert. De hopelooze
toestand van de Fransche schatkist bedreigt de stabiliteit van den franc, ook gelet op
den uitslag der verkiezingen. Houdt hij het niet, dan zal de gulden volgen. Met de
meerderheid van de aandeelen Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij
in het bezit van de N.V. ‘Nationaal Bezit’, welks bestuur uit enkele directeuren en
commissarissen der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij bestaat,
beheerschen wij de beslissing in de aandeelhoudersvergadering, aan welke de
statutenwijziging, gevolg van overeenstemming met obligatiehouders, voorgelegd
zal worden. Voor mij staat het vast, dat ik dat recht niet uitoefen, indien ik de
aandeelhouders Nationaal Bezit en Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij door die regeling benadeeld acht. Maar wat dan?
Er is nog tijd van denken, maar deze zaak obsedeert mij.
De hierboven besproken vergadering was niet beslissend, aangezien het aantal
vertegenwoordigde obligaties niet het wettelijk minimum haalde. Een tweede
vergadering volgt op 26 Mei.

28 Mei 1936.
Deze vergadering is naar verwachting verloopen. Met Willems, Bernhard en De
Castro waren we het over een tegemoetkoming aan de 4% obligatiehouders eens
geworden. Onze voorstellen werden met een geweldige meerderheid aangenomen.
Slechts 40 tegenstemmers. Die tegenstemmers waren voorstanders van een
amendement van Bernhard, dat strekte tot uitkeering van aandeelen Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij in plaats van aandeelen Nationaal Bezit
aan obligatiehouders. Wij wenschen dit niet, omdat de
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Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij steeds blootstaat aan pogingen
van machtsverkrijging door de Duitschers en het dus gevaarlijk is aandeelen
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij op de markt te brengen. Er
moet een holding company zijn, die ons daartegen beveiligt. Dit amendement was
vooraf met ongeveer 80 stemmen en 2700 tegen verworpen. De Maatschappij ter
behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen had ons schriftelijk categorisch
verklaard dat zij het ook niet anders wenschte, maar helaas heeft zij in antwoord op
een vertoog van Bernhard aan haar gericht een zoetsappig briefje geschreven, dat
hun allicht aanleiding zal geven, zich bij de Rechtbank tegen het genomen besluit te
bezwaren, waarmede de zaak heel lang kan worden opgehouden en de kansen op
tusschentijdsche depreciatie van den gulden, die elken dag over ons kan komen,
vergrooten. Niet ontkend kan worden, dat van het standpunt van het
vennootschapsrecht, de door ons gewenschte en eenig mogelijke beveiligingsmaatregel
niet fraai is.

4 Juni 1936.
Gisteren in een vergadering, die met 1 uur pauze, 11 uur duurde, werd het advies
inzake de evenredige vrachtverdeling vastgesteld, waarvan de nuttige inhoud niet
aan de lengte gepaard gaat. De schippers en zij die de wet mede gemaakt hebben,
vormden de meerderheid, zij die in handel en scheepvaart zitten, zoo ook de
hypotheekbanken en neutrale personen, zooals Ringers en Prof. van Breen, een
minderheid, die de wet ten sterkste veroordeelden. Van den beginne af was het te
voorzien, dat het zoo zou uitvallen. De samenstelling had geheel anders behooren te
zijn, om de verwachting van een krachtig advies in het belang van het algemeen te
wettigen. Gelissen heeft echter elke schippersorganisatie die bij hem kwam om zich
in de commissie te laten hooren, een zetel erin toegezegd, buiten mij om. Ik heb toen
een maand of zes geleden met Prof. de Vries1 overlegd of ik zou bedanken, omdat
ik mij slechts bereid verklaard had een kleine commissie te presideeren, doch in het
belang der zaak heb ik zulks niet gedaan. Het resultaat is, na moeizaam werk, een
advies, de meening der twee partijen weergevende. De wet is naar mijn meening niet
te handhaven, maar de inertie der Regeering is zóó groot, dat zij waarschijnlijk met
vreugde niets zal doen, als zij dit advies ontvangen heeft. Waarschijnlijk heb-

1

Prof. mr. F. de Vries.
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ben wij echter over eenige dagen of weken de depreciatie van den gulden in verband
met de gebeurtenissen in Frankrijk en slinken de moeilijkheden, althans voorloopig,
langs dien weg. Mijn secretaris in deze commissie was Mr. K. Vonk, een bekwaam,
maar zeer stijfhoofdig en aan de wet verpand jurist, die zijn best deed objectief te
zijn, maar daarin niet altijd slaagde.

7 Juni 1936.
De gulden wordt meer dan ooit bedreigd, in de eerste plaats van Frankrijk uit, waar
de toestand van de schatkist nog steeds bedenkelijk is, hoewel de decreten van Laval
eenige verbetering, ook economisch gebracht hebben. Het socialistische kabinet van
Blum, dat onder den druk van de krachtige communistische fractie, die geweigerd
heeft van de regeering deel uit te maken, staat, annonceert groote uitgaven voor
publieke werken, zal de 40-urige arbeidsweek voorstellen, schijnt de 10%
loonsverlaging, die Laval afkondigde, ongedaan te willen maken. Kortom doet alles
wat men van een nieuwe socialistische regeering verwachten kan, waardoor de toch
al zeer labiele franc moet vallen. Gisteren is Tannery, de gouverneur van de Banque
de France, ontslagen en een opvolger benoemd, die gemakkelijk in het verleenen
van voorschotten zal zijn. Hoewel het geenszins de wensch der roode partijen is, den
franc te doen devalueeren, ziet men niet hoe het anders kan, te minder daar een
communistische stakingsgolf over het land gaat, waartegen de afgetreden regeering
van Sarraut niets deed en Blum, die van de vakvereenigingen afhankelijk is, evenmin
iets kan doen. De onrust is dus groot en veel kapitaal vlucht in ponden.
Hetzelfde verschijnsel openbaart zich hier, doch gelukkig ontbreekt interne politieke
onrust. Wel zal het vaste-lasten-ontwerp dezer dagen door de Tweede Kamer
verworpen worden1, doch de Regeering, die in 1935 door den aandrang van links en
de onbenulligheid van Van Schaick en Oud (mijn waarschuwing dat zij het crediet
zouden vernielen, is geheel uitgekomen) op economisch gebied in den storm geraakte,
is sedert geruimen tijd volkomen onverschillig op dit punt en zal zich van deze
nederlaag niets aantrekken, en de nieuwe Roomsche leider Goseling, die ministerieele
ambities schijnt te koesteren, zal nog een jaar geduld moeten oefenen.

1

Op 4 juli 1936 werd het intussen gewijzigd wetsontwerp ingetrokken. Vgl. hier p. 1141.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1177
In den lande wordt het verlangen naar devaluatie steeds krachtiger. Van Walree is
uit Japan terug en ageert flink. Ik kan niet inzien hoe zij nog vermeden kan worden,
gezien de deflatiepolitiek sedert 1½ jaar stagneert. Van Doorninck denkt blijkens
een recent artikel in de ‘Economist’ dat het nog mogelijk is 150 millioen te bezuinigen.
Hij zond mij een afdruk, waarop ik hem mijn standpunt mededeelde.1
Patijn2 heeft in het begin van Mei als voorzitter van de Unilever devaluatie bepleit
en Van Leeuwen3 (van de Gist en Spiritus) een adres aan de Regeering geteekend,
waarin erom verzocht wordt. Beiden zijn commissarissen bij de Nederlandsche Bank.
Dit heeft Trip aanleiding gegeven de houding van commissarissen tegenover dit
vraagstuk in de laatste vergadering ter sprake te brengen. Hij had zijn voornemen
aangekondigd, zoodat Luden en ik de gelegenheid hadden vooraf met hem te spreken
en op moderatie aan te dringen. Deze heeft hij betracht, ofschoon hij zeer open sprak
en van Patijn een zeer open antwoord kreeg. Deze stelde zich op het standpunt, dat
de politiek der Nederlandsche Bank geen andere kon zijn, zoolang zij nog aan de
verklaring van 1925 - het herstel van den gouden standaard - gebonden is, maar dat
iedere commissaris vrij is, omtrent het economische nut van die politiek een
afwijkende meening te kennen te geven, vooral indien hij ook functies bekleedt bij
lichamen in wier belang devaluatie zou zijn. Trip gaf dit tot op zekere hoogte toe,
maar wees er op, dat indien de houding van commissarissen in het algemeen en in
het openbaar te kennen gaf, dat de bankpolitiek niet hun steun had, het voor de directie
moeilijk zou zijn haar voort te zetten. Ik heb den indruk dat indien devaluatie niet
spoedig komt, de heeren voorloopig vrij voorzichtig zullen zijn.
Intusschen is de kans op spoedige depreciatie groot, hetgeen Trip onder vier (of
liever zes, want Luden zat erbij) oogen toegaf, omdat wij het niet kunnen houden
indien de franc valt. Hij verklaarde nogmaals (verleden jaar zeide hij mij hetzelfde),
dat hij in dat geval niet eerst zal wachten, totdat de goudvoorraad uitgeput raakt. Ook
zal hij niet dadelijk naar een nieuwe goudwaarde streven, maar zien hoe de
internationale waarde van den gulden zich vormt en te zijnertijd meedoen aan een
stabilisatie van de voornaamste valuta's.

1
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Brief van Heldring aan Van Doorninck, 28 mei 1936. Hier als bijlage.
Mr. R.J.H. Patijn.
Ir. W.H. van Leeuwen.
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De Regeering heeft de wettelijke technische voorbereiding van de devaluatie sedert
1935 gereed liggen, maar overigens is er niets geschied, om de economische
maatregelen, die dadelijk noodig zullen zijn, uit te voeren, terwijl wij met een stelletje
ondeugdelijke ministers, in de personen van Gelissen en Oud, opgescheept zitten.
Misschien is het onbillijk hun namen in één adem uit te spreken. Want Oud is een
bekwaam en fatsoenlijk man, doch ontbloot van economisch inzicht, terwijl Gelissen
misschien wel bekwaam is, maar hoogst onbezadigd en onbetrouwbaar. Gelukkig is
Hirschfeld een waarborg tegen al te groote domheden, voor zoover niet de politiek
de doorslag geeft. Anderzijds heeft Hirschfeld nog geen blijk gegeven te kunnen
organiseeren en zijn rechterhand voor de binnenlandsche politiek, Groeneveldt Meyer,
heeft weinig beteekenis.
Wat Financiën betreft, tengevolge van de schorsing van Ries1, die een
onaangename, brutale maar bekwame Streber is, zal Oud minder dan ooit leiding
kunnen geven in maatregelen die het economische leven raken. Van Doorninck ware
de man, maar nòch Oud nòch Van Doorninck zullen naar elkaar toe willen komen.

9 Juni 1936.
Starkenborgh benoemd.2 De beste keus onder de omstandigheden: knap, werkzaam,
flink, eenvoudig, betrekkelijk jong, weliswaar niet bekend met Indië, maar daarentegen
buiten en boven partijen staande en, naar ik hoop, ook boven het schelden op
Nederland, waaraan de tegenwoordige landvoogd duchtig mededoet. Hij zal zich
waarschijnlijk meer aan den wederopbouw kunnen wijden dan De Jonge, die optrad
toen de crisis nog geen 2 jaren heerschte en men zich vleide dat zij spoedig tot het
verleden zou behooren. Aldus werd hij (De Jonge) door zijn voorganger begroet.
Thans is er na nogmaals 5 jaar een lichte vooruitgang in de wereld en nog maar
achteruitgang in de goudlanden, terwijl Indië zich geheel aangepast heeft, doch dan
ook tot op het been is afgemagerd. Het is nog niet het oogenblik voor victorie kraaien,
maar het dieptepunt ligt achter den rug. De zorgen van economischen en financieelen
aard zijn nog niet achter den rug, doch er is licht aan den horizon. Het

1
2

Als thesaurier-generaal; ‘onder tragische omstandigheden’ volgens Hirschfeld, Herinneringen
1933-1939, p. 82. Een nadere aanduiding ontbreekt.
Tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië.
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ernstigste gevaar dreigt thans van Japan, dat elk oogenblik een coup de main kan
wagen. Onze verdediging is, ook in Indië, sterk verwaarloosd. Colijn is er nu mee
bezig, maar of het niet te laat is? Engeland is in het Oosten zeer zwak nu het in Egypte
aan twee kanten door de Italianen bedreigd wordt, zoodat het ons niet met een groote
macht te hulp kan komen. Ook is de basis te Singapore nog niet gereed. Evenmin de
verdediging van Australië.
Dit is wellicht de grootste zorg voor den nieuwen gouverneurgeneraal.
Het officieele Japan is op het oogenblik welwillend. De besprekingen tusschen
Java-China-Japan Lijn en de Japansche lijn hebben ondanks Ishihara en onder invloed
der regeeringen eindelijk tot een vrij bevredigende regeling geleid.1 Het officieele
Japan heeft de oogen op China en Rusland gevestigd, maar de marine kijkt naar de
Naryo, het Zuiden.

10 Juni 1936.
Daar ik, na eenmaal voor de eer bedankt te hebben, gevolg heb gegeven aan den
aandrang van Nicholas Murray Butler en de benoeming tot lid van het Centre
Européen van de Carnegie Endowment heb aanvaard, die Maandag te Parijs vergadert
en waar Butler de wenschelijkheid van de reorganisatie van den Volkenbond ter
spake brengt, ben ik Colijn gaan zien, om zijn meening over de internationale politiek
te leeren kennen.
Zij klopt geheel met de mijne:
‘Zoolang geen rust bereikt is, heeft het niet veel zin over de reorganisatie te spreken,
want het oogenblik om helder te zien wat veranderd moet worden is nog niet
aangebroken.’
‘Nu Italië den oorlog in Abyssinië gewonnen heeft en de sancties, die ingesteld
werden om dit te verhinderen, gefaald hebben, moeten zij opgeheven worden; als
boete zijn zij niet bedoeld, hun verlenging kan tot ongewenschte complicaties
aanleiding geven.’
‘Het is ons belang, zoo lang mogelijk met Engeland mee te gaan, maar dit toch
aan Engeland te raden, ons overigens op den achtergrond houdende.’
‘Helaas is de toestand in Engeland zeer verward. Chamberlain,

1

De overeenkomst van 6 juni 1936 leidde tot een verhoging van het te lage vrachtenpeil. Vgl.
Brugmans, Chinavaart, p. 151.
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Churchill c.s. willen opheffing der sancties, omdat zij het Duitsche gevaar grooter
achten dan het Italiaansche en niet willen, dat Italië in de armen van Duitschland
gedreven wordt. Eden, Halifax willen de sancties voortzetten, in de hoop, dat men
van Italië de open-deurpolitiek in Abyssinië zal verkrijgen, dit meer “to save their
face” dan dat zij gelooven, dat Italië in de praktijk dienovereenkomstig handelen zal.
De Volkenbondsaanhangers à tort et à travers willen verscherpte sancties, desnoods
oorlog tegen den usurpator. Evenwel is er de laatste dagen - dit had ik nog niet gelezen
- een novum doordien Churchill de leiding van een World Commonwealth Association
op zich genomen schijnt te hebben, die een soort Volkenbond wil, waaraan gepaard
een beslissend college, ter welks beschikking een internationale strijdmacht zal staan.
Juist het tegenovergestelde van hetgeen waartoe de Tories van de gezindheid van
Churchill ten aanzien van den Volkenbond, dien zij aan zijn verder lot willen
overlaten, gekomen zijn. Hoe het zij, welke richting Engeland zal uitsturen, is niet
duidelijk.’ Colijn beschouwt Duitschland ook als een groot gevaar, maar meent dat
het nog niet voor den oorlog gereed is. Ik vrees, dat dit geen beletsel voor het
plotseling optreden van Hitler met een nieuwen eisch ten opzichte van West-Europa
zal zijn, indien hij meent dat daarmede de geestdrift van zijn volk voor het régime
gaande gehouden moet worden. Colijn gaf die mogelijkheid toe, maar zeide uit goede
bron te weten, dat de occupatie van de gedemilitariseerde zone tegen de meening
van de Reichswehr heeft plaats gehad en dat Von Fritsch aan de leiding der troepen
order gegeven had, zich onmiddellijk weer op den rechteroever van den Rijn terug
te trekken, indien de Franschen de grens overgetrokken waren.
Wat de Nederlandsche politiek aangaat, Colijn meent dat wij ons zooveel mogelijk
van verplichtingen moeten onthouden, slechts ten aanzien van Indië acht hij overleg
met Engeland mogelijk, o.a. nopens de soort bewapening die beiden zich getroosten.
Uitdrukkelijk voegde hij er aan toe, dat zoodanig overleg nog niet heeft plaats gehad
en ik hierover niet mocht spreken. Voorts, dat Engeland in het Oosten nog geringere
maritieme macht heeft dan wij en dit alleen een reden moet zijn, een einde aan de
spanning tusschen Engeland en Italië te wenschen.
Morgen zal ik hooren wat De Graeff over deze onderwerpen te zeggen heeft, maar
mijn aanvankelijk voornemen, mij te Parijs op den achtergrond te houden, is gesterkt.
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Of ik er ten slotte heenga, hangt met de vraag samen of er dezer dagen ernstige
troebelen te wachten zijn. Ik telefoneerde heden met mijn zwager Charles1, die niets
cathegorisch losliet, maar te kennen gaf, dat hij spoedig ernstige dingen verwachtte.
Ik verwacht ze ook van de welwillende en slappe houding van het nieuwe
kabinet-Blum, steunende op de Communisten, tegenover de stakingen, maar ik zou
op grond van mijn ervaring van arbeidersbewegingen de zaak aanzien tot zij in het
honderd is geloopen en dan ingrijpen. Dit deed Mussolini en dit dienen de rechtschen
in Frankrijk ook te doen, waarmede ik niet zeggen wil dat ik Frankrijk een dictatuur
toewensch. Colijn vond de positie aldaar zeer ernstig en het program van Blum:
40-urige werkweek, verhooging van loon, betaling van vacantie, het summum van
dwaasheid in de tegenwoordige omstandigheden.
Ten slotte behandelden we nog eenige andere onderwerpen.
Ik vroeg hem dringend nu een einde te maken aan de vertraging die de zaak van
de Koninklijke Hollandsche Lloyd ondervindt. De oplossing welke Müller en de
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij aan de hand gedaan hebben,
is door Goudriaan aangevallen, doch in een onderhoud tusschen dezen, Müller
(Lodeizen) en Zaalberg, heeft Goudriaan gezien dat zijn critiek onjuist was en zijn
offerte niet gehandhaafd kon worden. Hij heeft zich teruggetrokken.
Desniettegenstaande komt er maar geen beslissing van Oud, die de ƒ 250.000 subsidie
= ƒ 100.000 meer dan de gewone steun van de Maatschappij ter behartiging van de
Nationale Scheepvaartbelangen moet goedkeuren. Het heet, dat Van der Vorm een
ander fantastisch plan heeft ingediend, dat voornamelijk de Holland-Amerika Lijn
ten goede moet komen; maar later op den dag ontving ik bericht van Van Doorninck,
dat dit gevaar niet dreigt en dat de zaak nu wel in orde zal komen (Van Doorninck
is nog commissaris van de Maatschappij ter behartiging van de Nationale
Scheepvaartbelangen en ziet Oud eens in de week).
Colijn beloofde er met Oud over te spreken, evenzoo over het volgende onderwerp,
het mogelijk maken van de financiering van exportobjecten, waarvoor 5-jarige
afbetaling vereischt wordt, met regeeringshulp. Crena de Iongh wil daarin
medewerken, doch kan

1
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het niet met Oud eens worden1. Is deze zaak niet geregeld, dan blijft een der
voornaamste objecten van de handelsmissie naar Zuid-Amerika onvervuld. Colijn
beloofde ook deze zaak te onderzoeken.
Tenslotte bracht Colijn het gesprek op de zoo juist beëindigde besprekingen
tusschen de Java-China-Japan Lijn en de Japanners, die ditmaal onder de augures
der beide regeeringen plaats hadden en tot een overeenkomst leidden, waarmede
beide partijen zoo niet verrukt, dan toch tevreden behooren te zijn, al zal zij de
inkomsten der Java-China-Japan Lijn niet versterken en blijft subsidie even hard
noodig.2

11 Juni 1936.
Het bericht waarvan Colijn deed voorkomen, dat hij het heel vertrouwelijk had, nl.
dat de Duitsche troepen order hadden zich rechts van den Rijn terug te trekken, indien
de Franschen hun troepen over de grens lieten gaan, stond gisteren in den ‘Toestand’
van de Nieuwe Rotterdamsche Courant vermeld als in Frankrijk algemeen bekend.
Vrij van gewichtig doen is onze vriend dus nog immer niet.
De Graeff was heden ongesteld. Ik sprak François, die mij vertelde, dat De Graeff
tot voor enkele dagen van meening was, dat de eenige logische en in het belang der
publieke moraliteit te trekken consequentie van Italië's wederrechtelijk optreden zijn
uitstooten uit den Volkenbond is en dat de politiek van Eden tot het uiterste gesteund
moest worden. François acht dit Don Quichotterie, en hoezeer het leed doet, het
verlies aan prestige van den Volkenbond te erkennen, een meer realistische kijk doet
het gevaar van een oorlog erkennen, wanneer Italië in de armen van Duitschland en
Japan gedreven wordt. Voor onze eigen positie wordt dit, gegeven de pessimistische
berichten die men van Pabst over de Japansche intenties heeft, als gevaarlijk
beschouwd. De Graeff begint ook tot dit inzicht

1
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Vgl. brief van Crena de Iongh aan Heldring, 9 juni 1936, in Collectie-Heldring. ‘Zijne
Excellentie ziet, evenals ik, het zeer groote belang in van bevordering van den export, doch
meent, dat de Staat niet verder kan gaan dan het garanderen tegenover de Crediet-verzekering
Maatschappij van het aan deze zaken verbonden risico. Voor een uitbreiding daarvan in den
geest, zooals ik mij dat had gedacht, voelde Zijne Excellentie niet.’ Crena de Iongh dacht
aan een oplossing van directe koppeling van financiering door de banken en garantie door
de staat, waardoor een snellere procedure zou ontstaan.
Vgl. hier p. 1179.
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over te hellen. Ook naar het oordeel van François is het nog te vroeg om uit te maken
of de Volkenbond hervormd moet worden. Hij zou de Engelsche opvatting van
Neville Chamberlain, die regionale afspraken wil met sterke sancties door
geïnteresseerde partijen toe te passen, maar geen collectieve security over de heele
wereld, waarbij Engeland de grootste verantwoordelijkheid zou dragen, voor ons
nog niet zoo slecht vinden als het tegenwoordige stelsel verlaten wordt. Ook een
Volkenbond louter van een academisch karakter zou hij accepteeren, indien de
Vereenigde Staten alleen op die voorwaarde zouden willen toetreden. De universaliteit
van den Volkenbond acht hij van zoo groote beteekenis, dat hij daarvoor offers op
het gebied der executie gebracht zou willen zien, in de hoop dat mettertijd de Bond,
eenmaal universeel zijnde, weer grootere macht krijgt.
François bevestigde mij het gerucht, dat de Regeering het
Gouverneur-Generaalschap aan Snouck heeft aangeboden voordat het aan
Starkenborgh werd geoffreerd. Eenige minuten later hoorde ik het van Snouck zelf,
die blijkbaar erg ingenomen met deze distinctie was. Een beter bewijs van Colijn's
slechten kijk op menschen is niet te leveren. Snouck is een allerprettigste, vlotte man,
met geringe kennis, maar met een onmiskenbaar talent soms de kern der moeilijkheden
dadelijk te begrijpen. Hij is echter grenzeloos oppervlakkig, dadelijk met zijn meening
gereed en tast in zijn beoordeeling van menschen en de gevolgen van handelingen
en gebeurtenissen herhaaldelijk mis. Toen ik eenige maanden geleden aan Beelaerts,
die hem goed kent - zijn oud-chef - zeide, dat Snouck's naam ook genoemd werd,
lachte hij spottend. ‘Een beste kerel, maar daarvoor is hij ten eenenmale ongeschikt.’
Het land mag zich gelukkig achten dat Snouck's dokter hem voor de tropen en het
harde werk heeft afgekeurd.
Snouck is bruikbaar als secretaris-generaal en dat moet hij zoo lang mogelijk
blijven.
Een staaltje van zijn opvattingen over menschen in verhouding tot hun taak is zijn
meening dat Huyssen van Kattendijke Starkenborgh te Brussel moet opvolgen. De
domste van onze diplomaten op den moeilijksten post, alleen omdat hij Brussel kent
en zijn vrouw (Boreel1), een nicht van Snouck, voor die standplaats geschikt is. Hij
bouwt er op dat Starkenborgh het zoo goed gedaan heeft, dat een opvolger, als hij
maar geen domheden begaat, het niet bederven kan.

1

Hélène Cécile Huyssen van Kattendijke-Boreel.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1184
Het is waar dat een keus niet licht is. Alle gezanten, met weinig uitzonderingen, als
Van Stirum, De Vos (Peking), zijn weinig bekwaam. Patijn1 is misschien ook een
uitzondering, maar hij heeft makkelijk ruzie. Ik acht hem toch de meest aangewezen
man, in elk geval zeer serieus en homme du monde. Edgar Michiels is nu definitief
aangezocht om Van Swinderen, die niet meer kan, op te volgen. Geen slechte keus.
Parijs en Berlijn zullen ook wel binnen eenige jaren vrijkomen. Het weggaan van
Stirum zal een groot verlies zijn, hoezeer de Nazi's hem ook haten.

18 Juni 1936.
De vergadering van het Carnegie Comité is met het oog op den toestand in Frankrijk
naar Londen verlegd. Ten slotte bleek deze maatregel onnoodig, want de rust is te
Parijs teruggekeerd, althans voor hotelgasten. Aanwezig waren Murray Butler, Sforza
(banneling), Moritz Bonn (dito), Spender (de historicus), Mensdorff (de oud-gezant
van Oostenrijk te Londen), Von Puttwitz (Berlijn), Redlich (Weenen), geheel ‘op’,
Lechartier (Parijs), journalist zonder beteekenis, Noerinx (België), professor te
Leuven, Teleki (Hongarije), David, directeur voor Europa, Howard, directeur voor
Engeland. Het is moeilijk aan deze vergadering, die slechts eenige uren duurde en
alleen de wenschelijkheid van een hervorming van den Volkenbond behandelde,
groote beteekenis toe te schrijven. Met uitzondering van Lechartier werd geen meening
daaromtrent uitgesproken, wel dat het tegenwoordige oogenblik van spanning
ongeschikt is om zich een oordeel over die wenschelijkheid te vormen. Enkelen
waren van meening, dat het Statuut van den Volkenbond geen gebreken had
aangetoond, doch dat het verkeerd behandeld was geworden. Met name zeide Spender
dit ten opzichte van de gedragslijn van Engeland en Frankrijk tegenover Italië in den
Bond. Naar zijn meening is hun groote fout geweest Italië niet tijdig - dat wil zeggen
in den winter van 1935 - gewaarschuwd te hebben voor de consequenties van zijn
handelingen tegenover Abyssinië.
Ik merkte op, dat de voornaamste zwakte in den Volkenbond het ontbreken van
de Vereenigde Staten is en dat wanneer men over hervorming ging spreken, wanneer
de atmosfeer gekalmeerd was, deze zoo eenigszins mogelijk op de toetreding van de
Vereenigde Staten gericht moest zijn, al zijn de laatste berichten daar vandaan
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weinig bemoedigend: immers heeft de republikeinsche conventie bij het stellen van
Landon als candidaat tot een isolationistische gedragslijn besloten - geen volkenbond,
geen internationaal hof - hooge tarieven en toch de gouden standaard en stabilisatie
van wisselkoersen, kortom kinderachtig en droevig.
Dit gaf Butler aanleiding op te merken, dat er eenige grond tot minder zwart
pessimisme met betrekking tot de Vereenigde Staten was, nl. deze uitspraak was
gericht op de samenwerking met Borah, die echter desondanks geweigerd heeft mee
te werken, zoodat het volgens Butler waarschijnlijk is, dat de republikeinsche partij,
weldra minder ‘Middle West’, meer internationaal zal optreden. Zeker zal zij
Roosevelt aanleiding zijn te werken op die deelen van de republikeinsche partij die
met hem meer internationalistisch denken. Voor den ouden Butler, die een groot
figuur is in de republikeinsche partij en alle conventies, behalve deze, sedert 1880
heeft bijgewoond, was dit verloop echter zeer ontmoedigend. Hij vertelde ons de
volgende geschiedkundige bijzonderheid.
In Juni 1919, toen het verdrag van Versailles in Amerika in overweging was, werd
hij door 14 republikeinsche senatoren, waaronder Kellogg, Harding (de latere
President) en Lodge, uitgenoodigd naar Washington te komen om met hen het
vraagstuk te bespreken. Na eenige uren van discussie waren zij allen bereid vóór het
verdrag te stemmen, met 4 reserves die niet van groot belang waren. Daar de
democraten ook voor zouden stemmen, was aldus het verdrag in den Senaat veilig,
indien de reserves althans geen bezwaar opleverden. Kellogg legde ze aan den
Franschen gezant, De Jusserand, voor, die ze aan zijn regeering overbracht. Deze
besprak ze met de Engelsche regeering, beide verklaarden zich accoord. Daarop werd
een en ander aan Wilson medegedeeld, die op de meest categorische wijze weigerde
de reserves te aanvaarden en onvoorwaardelijke aanneming van het verdrag verlangde.
Zijn eenige motief was zijn heftig antagonisme tegen Lodge, die tot de voorstellers
der reserves behoorde. Zoo werd door personnlijke drijfveeren van lage orde aan het
wereldherstel de ernstigste slag toegebracht, die het kon ontvangen. Van dat oogenblik
dateert de isolatie van Amerika met al haar voor de wereld noodlottige gevolgen.

21 Juni 1936.
Gisteren had ik een lang gesprek met Gelissen over talrijke onderwerpen, in de eerste
plaats over de handelsmissie, waarvan de Ko-
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ninklijke benoeming nu eindelijk gereed ligt.1 Het geld is er, en de eenige belangrijke
vraag is nog, op welk tijdstip zij moet vertrekken. Gelissen, Karnebeek en
Buitenlandsche Zaken wenschen, dat zij omstreeks 15 September gaat. Ik vind dit
met het oog op den geringen tijd van voorbereiding en de vacantiemaanden, die in
aantocht zijn, te vroeg en in verband met de Panamerikaansche conferentie, die in
de tweede helft van November te Buenos Aires gehouden zal worden en de geesten
aldaar maanden bezig zal houden, weinig geschikt. Maar ook de financieele
belanghebbenden hebben stem in het kapittel. Ik heb hen dus tegen morgen
bijeengeroepen.
Een goede boodschap was het eindelijk bereikte accoord inzake de Koninklijke
Hollandsche Lloyd. Oud geeft na eindeloos gezeur toestemming tot één ton extra
subsidie (boven den steun van de Maatschappij ter behartiging van de Nationale
Scheepvaartbelangen) om het plan, volgens hetwelk Wm. H. Müller & Co. zich met
het commercieele beleid belasten en de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij met het technische en het laden en lossen. Müller neemt 3
ton aandeelen, de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij 1 ton, dit
laatste op wensch van de Maatschappij ter behartiging van de Nationale
Scheepvaartbelangen, die haar 3 of 3½ ton uit het nog beschikbare steunbedrag voor
1936 zal uitkeeren en daaraan de voorwaarde verbindt, dat wij genoemd bedrag er
uit lichten.
Geheel noodeloos is deze oplossing maanden lang vertraagd geworden, met groote
verliezen voor den Staat, die aan bewindvoerders van den in surséance verkeerenden
Lloyd ƒ 1000, - per dag (volgens Zaalberg) uit te keeren heeft.
Ik ben hartelijk verheugd over het uiteindelijke resultaat, waarvoor Valstar hard
en met beleid gevochten heeft. Het is 32 jaar geleden, dat ik een voornaam aandeel
in de redding van de toenmalige Zuid-Amerika lijn uit de handen der
Hamburg-Amerika Lijn hield.2 Ik ben nog steeds van meening, dat deze lijn onder
zuinig en bekwaam beheer, een goede toekomst heeft. Incidenteel bleek de
Java-China-Japan Lijn ook bij Gelissen bekend te zijn. Dit is een andere
lijdensgeschiedenis. Zij heeft sedert 3½ millioen op haar Japanlijn verloren, die zij
dan ook zeker al lang in het belang van aandeelhouders had moeten geven, ware zij
niet zoo'n voorname kaart in het spel der
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Regeering tegen Japan. Thans wordt na alle mogelijke - wel zeer laat gedane toezeggingen, de steun van de Maatschappij ter behartiging van de Nationale
Scheepvaartbelangen onthouden, omdat Oud geen nieuw geld op de begrooting (het
gaat om 5 ton) wil brengen en Gelissen het onbillijk vindt, dat dit geld van het restant
van de steun van de Maatschappij ter behartiging van de Nationale
Scheepvaartbelangen van 1,8 millioen, dat nog niet onder de van Nederland uit
varende reederijen verdeeld is, af te nemen. Intusschen is de maatschappij in een
moeilijke positie, daar haar kaspositie - gelukkig heeft zij geen schulden, behalve
aan personeelfondsen - achteruitgaat. Ik heb er op aangedrongen, dat deze zaak nu
eindelijk in den Ministerraad tot een gunstige oplossing gebracht wordt.1
Over de bevordering der exportgaranties - ten behoeve van de metaalnijverheid zal dezer dagen een gesprek met Oud en Crena de Iongh plaatshebben. Het is een
zaak van eminent belang voor den uitvoer naar Zuid-Amerika, die mij reeds lang
bezig houdt. Ook hier is Oud afwijzend. Het is een van de vele gebieden waarop de
zaken vastgeloopen zijn. De hooge en onwrikbare productiekosten vereischen, daar
waar het mededinging met het buitenland betreft, staatssteun, maar de schatkist kan
geen nieuwe verplichtingen aanvaarden. Gelissen denkt er licht over, hij vindt onze
staatsschuld laag genoeg om er nog wat bij te doen, maar Oud is gelukkig van een
andere meening. Helaas heeft deze bewindsman geen voldoende kijk op het
zakenleven.
Het gesprek kwam ook op de richting die Gelissen onder invloed van Hirschfeld
met den Economischen Voorlichtingsdienst ingeslagen is, nog wel zonder eenig
consult met den Economischen Raad, die anders geadviseerd heeft. De bekwaamheid
van Van der Kooy, den aan te wijzen afdeelingschef, erkennende, zeide ik aan
Gelissen dat hij mij minder geschikt lijkt - onbekend met het buitenland zijnde - aan
het hoofd van een dienst te staan die leiding aan de gezanten en consulaten geeft,
terwijl het onderbrengen van dien dienst aan dit departement geen behoorlijke
functioneering ten behoeve van en in samenwerking met Koloniën en Buitenlandsche
Zaken waarborgt. In het zakenleven is niemand met deze oplossing ingenomen.
Gelissen, die geen zakelijke argumenten had, gelooft dat het zal medevallen. Hij
heeft gelijk gekregen.2

1
2

In 1937 kreeg de Java-China-Japan Lijn ten slotte de subsidie van 5 ton.
Toevoeging van Heldring per 25-6-1937.
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Bij het scheiden van de markt zeide hij mij, dat hij zeer gegriefd was, door den brief
waarmede de subcommissie inzake de evenredige vrachtverdeeling hem haar advies
had aangeboden (afdruk ervan, want het origineel ging aan de opdrachtgeefster de
Centrale Commissie). Ik antwoordde, dat mij zulks speet, doch dat ik hem verzocht
in aanmerking te nemen hoe zeer ik gegriefd was door de kennisneming van zijn
mededeeling aan het Binnenscheepvaartcongres in Den Haag - vóór dat het advies
over de vraag of de Wet ingetrokken of gewijzigd moest worden hem bereikt had dat de wet niet ingetrokken kon worden. Het advies lag gereed, na 5 maanden
zwoegen, en ik heb toen den secretaris opgedragen, den begeleidenden brief te doen
luiden: ‘Ofschoon Uwe Excellentie blijkens de persberichten over het
Binnenscheepvaartcongres Hare meening inzake de vraag of de Wet op de Evenredige
Vrachtverdeeling ingetrokken of gewijzigd moet worden, reeds vastgesteld heeft,
meent de subcommissie niet te mogen nalaten haar hierbij een afdruk van haar advies
te dezer zake aan de Centrale Commissie aan te bieden.’ Het geheele departement
schijnt door dezen brief op stelten gezet te zijn. Het is werkelijk een onmogelijke
man om mee samen te werken, niet onbekwaam, maar glibberig, altijd bereid
vriendelijke toezeggingen te doen, waarmede hij licht in tegenspraak met zich zelf
komt, verder wild en kinderlijk geestdriftig. De ‘tweede jaars’ (student) noemen zijn
ambtenaren hem.
Daarna sprak ik De Graeff aan Buitenlandsche Zaken over het Carnegie Committee.
Hij bleek ook in te zien dat er niets anders op zit dan de sancties maar af te schaffen,
hoe ellendig het voor het prestige van den Volkenbond is, maar hij had juist bericht
uit Bucarest ontvangen, dat de kleine Entente er niet mede accoord gaat. Naar zijn
meening was en is een verscherping van de sancties, die Italië op zijn knieën zou
brengen of had moeten brengen, niet raadzaam, daar er niet de geringste zekerheid
bestond, dat de grootste leveranciers van olie, katoen en wol, de Vereenigde Staten,
Venezuela en Argentinië, zouden meedoen. Altijd weer hetzelfde - zonder Amerika
geen sterke Volkenbond.
Indien het tot hervorming van den Volkenbond komt, zal het zeker niet aanstonds
zijn, daarvoor is de atmosfeer te geladen. De Graeff scheen meer voor een afschaffing
van dwang dan voor verscherping der bepalingen te zijn, en François, dien ik even
later sprak, denkt in dezelfde richting, omdat het gevaar van verkeerde behandeling
van die bepalingen groot is en daarmede de kans op oorlog stijgt.
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De meening van velen - zeker in Engeland - is dat door tijdig dreigen met sancties,
Italië zich zou hebben laten weerhouden Abyssinië aan te vallen, doch door ze toe
te passen, toen het eenmaal te ver gegaan was, er geen effect mee bereikt kon worden,
tenzij ze uitgebreid werden, wat allicht een Europeeschen oorlog ten gevolge gehad
zou hebben. Dit is alles napraten. Ik acht sancties in de tegenwoordige onrijpe
collectiviteitsmentaliteit gevaarlijk speelgoed.
Nu Starkenborgh Brussel verlaat, denkt De Graeff aan Patijn1 als opvolger, Snouck
aan Kattendijke.2 De Graeff erkende heel weinig goed personeel te zijner beschikking
te hebben - de geheele middenmoot van gezanten van omstreeks 50 jaar is weinig
bruikbaar. De Vos3 zou hij het liefst voor Berlijn in aanmerking doen komen, als
Stirum4 het volgende jaar weggaat (hij wordt dan 65 en zijn vrouw sukkelt steeds).
Aan wien hij voor Parijs en Tokio denkt, vroeg ik hem niet, maar hij zit reeds vast,
indien Patijn niet naar Brussel gaat. Dit zal trouwens wel geschieden, want Patijn's
positie in Rome5 is sedert eenigen tijd allesbehalve goed. Het is te hopen, dat zijn
groote teenen hem in België niet dwarszitten. Onder de jongeren schuilen wel enkele
bekwamen, als Harinxma6 in Ankara, Bylandt7 te Parijs, Boetzelaer8 te Berlijn. De
oude Rappard9 te Kopenhagen gaat, evenals Van Swinderen, spoedig weg. De arme
man heeft pour tout potage zijn pensioen van ƒ 3500, - om van te leven! Hij heeft
zich te Washington geruïneerd met ƒ 30.000 salaris en wellicht ƒ 100.000 uitgaven.
De tegenwoordige gezant te Washington, Haersma de With, is rijk en onbeteekenend.
Gaat hij weg, dan komt de volgende bemiddelde in aanmerking: Hubrecht, dien De
Graeff terecht een clown noemt. Nepveu te Madrid is dom, Loudon10 te Lissabon
ijverig maar onbesuisd. Nagell te Stockholm heeft veel aantrekkelijks maar Rappard
te Bern ken ik niet, schijnt matig te zijn, van Van Hoorn te Weenen hoorde ik nooit
anders dan als een nul spreken.
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Mr. J.A.N. Patijn.
H.W.G.M. ridder Huyssen van Kattendijke.
Mr. G.W. baron de Vos van Steenwijk.
Mr. J.P. graaf van Limburg Stirum.
Gezant aldaar 1931-1936.
Mr. B.Ph. baron Harinxma thoe Slooten.
Mr. W.F.L. graaf van Bylandt.
Mr. C.G.W.H. baron van Boetzelaer van Oosterhout.
W.L.F. Chr. ridder van Rappard.
Jhr. dr. A. Loudon.
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John Sillem te Athene is lang niet dom, maar hij zoowel als zijn vrouw1 gaan - ook
bij Buitenlandsche Zaken - voor snobs door. In Egypte zit Rosenthal, ook zonder
beteekenis. Daarmede hebben de werkelijk diplomatieke posten de revue gepasseerd:
het is even droevig als onze militaire defensie. Ik vergat nog Schuller2 te Rio, die
half Fransch3 en weinig met Nederland bekend is. Hij is niet zoo'n halve dwaas als
zijn voorkomen en optreden doen gelooven, maar toch alleen in rastalanden bruikbaar.
Sommige overzeesche diplomatieke posten zijn door ex-consulaire ambtenaren bezet,
zooals Buenos Aires door Teppema, Caracas door Groenman, Pretoria door Lorentz,
die goed schijnen te zijn. Ik hoor ook goeds van Van Woerden te Bangkok. Overigens
bevat het consulaire corps evenmin veel krachten van beteekenis.

26 Juni 1936.
In Mensing4 verliest de kunsthandel te Amsterdam een merkwaardige figuur.
Begonnen bij Adama van Scheltema5, die toen de firma Frederik Muller & Co. leidde,
heeft hij van den beginne af groote kennis van boeken met handelstalenten vereenigd.
Hij had een groote eruditie op dat gebied, maar niet van het diepere soort en toen hij
later den boekhandel langzamerhand door den geldelijk meer belovenden kunsthandel
liet verdringen, werd hij ook daarin een voortreffelijk kenner. Hij wist aan dien handel
een internationale beteekenis te geven. Uit alle landen werden hem veilingen
toevertrouwd, en vele verzamelaars, die geen al te sterken persoonlijken smaak
hadden, zeilden bij het opbouwen van hun collectie op zijn kompas. Hij heeft veel
geld verdiend, was echter weinig betrouwbaar en geheel onberekenbaar, vaak
querulant. De Vereeniging Rembrandt heeft hij nu en dan aardig gesteund, maar toen
ik mijn collectie door hem liet veilen en wij een slechten tijd troffen, was hij
irriteerend en er voortdurend op uit om de waarde der schilderijen en kunstvoorwerpen
te declineeren. Gelukkig heb ik weinig verkocht, en de
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M.A.A. Sillem-van Ogtrop.
Mr. H.J. Schuller tot Peursum.
Half Frans kan Schuller uiteraard toch wel zijn, maar een feit is dat niet hij, maar zijn broer
C.D. Schuller tot Peursum, eveneens gezant, met een Française getrouwd is. Vgl. Ned.
Patriciaat (1952), p. 311.
A.W.M. Mensing, de befaamde A'damse boek- en kunsthandelaar was op 24 juni overleden.
Vgl. de herdenking door Ch.P. van Eeghen, p. 94.
F.A. Adama van Scheltema.
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enkele mooie prijzen die ik maakte, waren niet aan hem te danken. Desniettemin
was hij een groot man in zijn vak en voorzie ik dat zijn opvolgers niet de bekwaamheid
bezitten de zaak op peil te houden, daargelaten dat de tijd en de toestand in ons land
voor den kunsthandel heel moeilijk zijn.

27 Juni 1936.
Met de obligatiehouders der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij
zijn wij het eens, na twee vergaderingen met het gebruikelijke gebral van enkele
warhoofden. Onze voorstellen zijn - in geringe mate geamendeerd - aangenomen,
het accoord is gisteren door de Rechtbank bekrachtigd. Thans moeten nog de
aandeelhouders de hieruit voortvloeiende statutenwijziging der Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij en der holding company ‘Nationaal Bezit’
goedkeuren.

6 Juli 1936.
Drie tentoonstellingen van de eerste orde op kunstgebied werden dezer dagen hier
geopend. Ieder is een triomf voor de organisatoren. Voor de Engelsche tentoonstelling
kwamen met den Hertog van Kent1 ettelijke Engelschen over, waarvan de
aantrekkelijkste Lord Balniel was, zoon van Lord Crawford en een goed kunstkenner,
tevens Member of Parliament. Met hem kwam zijn schoonmoeder, Lady Cavendish.
Van Swinderen vroeg ons gisteren met hem te Scheveningen te dineeren, waar ook
Snouck en Edgar Michiels en hun vrouwen waren, alsook Mr. Tree, Member of
Parliament. Deze Engelschen zijn zeer teleurgesteld over de Engelsche politiek:
bluffen en terugkrabbelen. Inderdaad, ik heb haar sedert begin 1935 niet begrepen.
Thans is de hoofdzaak, dat zij zich niet ten aanzien van het Duitsche gevaar vergissen,
dat onheimelijk dreigt. De wilde beesten zijn daar weer los, getuige het optreden van
Greiser te Genève. Snouck verzuimde niet de aandacht van Balniel op het gevaar in
het Oosten te wijzen, waar de Engelschen zich met het oog op Abyssinië geheel
ontbloot hebben en het gevaar van een coup de main van de Japanners reëel is.
Een van onze kapiteins, die de Oostzee bevaren, rapporteert groote transporten
van troepen en oorlogsmateriaal van Stettin naar Koningsbergen. Dit lijkt op een
aanstaande Putsch op Memel. Dantzig ligt te land voor de Duitschers open.

1

Prins George, hertog van Kent.
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7 Juli 1936.
Het giro-wetje, vrijwel overeenkomstig het door onze commissie ingediende advies,
is heden door de Tweede Kamer, niet al te ernstig geamendeerd, aangenomen.1

11 Juli 1936.
Gisteren nam de buitengewone algemeene vergadering van Aandeelhouders
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij de reorganisatie-voorstellen
met ruim 900 stemmen vóór en ruim 200 tegen aan, de aandeelen in handen van
Nationaal Bezit niet medegeteld. Gezien de slechte behandeling die aandeelhouders
vanwege obligatiehouders hebben ondervonden, is het te verwonderen dat niet meer
opposanten opgekomen waren. Rechtens hebben zij weliswaar niets meer te eischen
dan zij krijgen - een amortisatiebewijs, terwijl het alternatief op de aanneming van
onze voorstellen, liquidatie der vennootschap en vernietiging van het bedrijf zou
zijn, maar ik had toch meer veelzijdig protest verwacht. Behalve Sjoerd Meinesz,
bien étonné de se trouver ensemble, en een vriendelijke dame waren het de gewone
brallers, die spraken - zonder eenigen zin. Den Tex2 en ik hadden voor een flink
aantal aandeelen gezorgd, anders ware de verhouding minder ongunstig geweest.
Dat aandeelhouders er niet beter af komen, is geheel aan Zaalberg te wijten. Het was
volstrekt niet noodig, vierkant aan het Comité van Obligatiehouders te zeggen, dat
de Maatschappij ter behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen zich niets
van de aandeelhouders aantrok. Daarmede was voor ons de mogelijkheid voor hen
meer te bereiken afgesneden. Nog minder fraai was het, dat hij daarna als zijn meening
te kennen gaf, dat wij de belangen van aandeelhouders niet krachtig genoeg verdedigd
hebben. Gelukkig heeft hij ook veel goeds, en een open oog voor de nooden van de
scheepvaart.
Eindelijk hebben wij bericht door Prof. van Gelderen, dat de Java-China-Japan
Lijn haar subsidie krijgt3, maar het wordt uit het restant van den niet geheel verdeelden
en voor den van Nederland uit varende reederijen bestemden begrootingspost
afgenomen, werkelijk zeer ongehoord. De houding van de Regeering is in deze in
elk op-
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Vgl. hier p. 961. De Girowet-1936 in Staatsblad (1936), no. 307. Vgl. Verslag Commissie
van advies artikel 9 v.d. Girowet-1936.
P. den Tex, één van Heldrings medebestuursleden der K.N.S.M.
De bewuste 5 ton. Vgl. hier p. 1187.
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zicht onwaardig. De tegenstand van Oud tegen uitgaven is in algemeenen zin noodig,
maar het economisch inzicht, dat moet bepalen wat gewettigd en wat af te keuren is,
ontbreekt.

18 Juli 1936.
De reorganisatie is voltooid. Met algemeene stemmen hebben de aandeelhouders
van de holding company Nationaal Bezit de voor hen uit de reorganisatie der
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij voortvloeiende afschrijving
op kapitaal en statutenwijziging goedgekeurd.
Duitschland is, met goedkeuring van Mussolini, tot een accoord met Oostenrijk
gekomen, waardoor de kans op een Nazi-Putsch voorloopig verminderd en een zucht
van verlichting door Europa gegaan is. Het is echter zeer goed mogelijk dat nu twee
kampen in Europa ontstaan, in plaats van een meer uitgebreid Locarno. Van
Duitschland is zeker nog één coup de théâtre te verwachten: Dantzig. En dan vormen
de Sudeten in Tsjechoslowakije een gevaarlijk aantrekkingspunt voor de Duitsche
Nationalisten.

23 Juli 1936.
Colijn is ‘met vacantie’ naar Londen. Bastiaans, die vaak goed geinformeerd is, denkt
dat die reis met monetaire ontwikkelingen in September verband houdt.

24 Juli 1936.
Wat ik hierboven over Duitschland schreef, werd mij gisteren door Redelmeier1
bevestigd, die eergisteren in Berlijn geweest is en er de stemming zeer agressief
gevonden heeft. De oogen zijn op het Oosten gericht. Het land is doodelijk verarmd,
maar er wordt met geld gesmeten, vooral nu, voor de Olympiade. De intellectueelen
hebben maar één meening: het loopt mis, het volk en de kleine middenstand
daarentegen zijn verblind.

1

Tussen Heldring en Redelmeier zouden in 1937 nauwe relaties ontstaan doordat Heldring
toen commissaris van De Bary werd. Vgl. hier p. 1217. Ernst Heldring had R. leren kennen
via zijn broer ir. A. Heldring, die met R. golfde. R. was een buitengewoon knap bankier,
schepper van de acceptmarkt in A'dam.
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28 Juli 1936.
Afscheid genomen van Van Starkenborgh1, daar ik dezer dagen naar Engeland vertrek
en hij bij mijn thuiskomst reeds op de boot naar Indië zal zitten. Hij treft mij altijd
door zijn frischheid en eenvoud. Wij spraken niet over de groote politiek, slechts
over de zoogenaamde publieke opinie in Indië en de minderwaardige pers aldaar.
Van de Java-China-Japan Lijn wist hij nog niets af. Hij is bezig zich in 101 zaken
in te werken, doch voorshands draait het hem nog voor de oogen. Hij verlaat ook de
commissie voor de diplomatieke examens, waarvan hij slechts kort lid is geweest.
Hij kan zich niet met het gevolgde stelsel vereenigen, omdat het zwaartepunt volgens
hem te veel bij het examen ligt en te weinig bij de persoonlijke geschiktheid. Liever
zou hij het toelatingsexamen afgeschaft zien. Ik ben het niet met hem eens, afschaffing
van dit examen zou ons weer terugbrengen tot de benoeming van protégés van de
adellijke clique. De commissie moet streng toezien op het karakter en de
omgangsvormen, wat wel een moeilijk vast te stellen maatstaf meebrengt, maar niet
ondoenlijk is. De laatste candidaat die wegens zijn persoonlijke ongeschiktheid niet
tot het examen toegelaten werd, behoorde overigens juist tot het milieu waarin men
gewoonlijk de wellevendheid en savoir faire vindt.
De Graeff vertelde mij, dat hij vóór de benoeming van Patijn2 tot gezant in België
veel moeite heeft gehad, den tegenstand van zijn Roomsche collega's te overwinnen,
die Rijckevorsel3, den commissaris in Noord-Brabant, wilden hebben. Er is
tegenwoordig geen gewichtige betrekking of de Roomschen trachten één der hunnen
erin te krijgen: zij zijn onverzadiglijk. Deze man werd ook als hoofd der missie naar
Zuid-Amerika gepousseerd. Ik stak er een stokje voor.4
Hij zeide mij ook, dat Gelissen aandringt op autonome clearing tegen Spanje. Dat
had verleden jaar moeten geschieden toen de sinaasappel-verschepingen begonnen,
maar niet nu, nu de handel vrijwel stil staat en het land door een woedenden
burgeroorlog geteisterd wordt. Het is waar, dat de Spaansche regeering zich, zoolang
de toestand er ordelijker was, onhandelbaar getoond heeft en dat het
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De nieuwbenoemde gouverneur-generaal van Nederlands-Indië.
Mr. J.A.N. Patijn.
Jhr. mr. dr. A.B.G.M. van Rijckevorsel.
Vgl. hier p. 1140.
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noodig was haar een por te geven ten einde beweging te krijgen in de laksheid
waarmede zij de wanbetaling van vorderingen uit den invoer voortspruitende liet
accumuleeren, maar die por te geven terwijl het land ligt te stuiptrekken, is niet alleen
dwaasheid maar in hooge mate onkiesch. De zaak zou heden door den Ministerraad
beslist worden.
Gisteren bezocht mij een mij onbekend jongmensch, dat op mij een zeer gunstigen
indruk maakte: Jhr. Mr. L.L.M. van Nispen tot Sevenaer, die mij over een incident
aan boord van de ‘Tiberius’, waarmede 90 Nederlanders uit Barcelona gered waren,
kwam spreken en, het gesprek voortzettende, een buitengewone kennis van de sociale,
economische en politieke toestanden in Spanje verried. Ik ken het land zelf genoeg
om te weten, wie met werkelijke kennis spreekt. Eenzelfde kennis bleek hij van
Centraal Europa te bezitten, terwijl hij in de binnenlandsche politiek een
onpartijdigheid en intelligentie ten toon spreidde die zeker bij een Roomsche zeldzaam
is. O.a. veroordeelde hij de houding der Roomsch-Katholieke Staatspartij tegenover
Colijn, met name in het recente chantagegeval1, die toen geniepig geweest is.
Ik ben het met hem eens, dat de Spaansche troebelen van langen adem zullen zijn.
Er is niet alleen politieke verdeeldheid, maar ook geografische.
Catalonië is anti-Spaansch en zal, indien rechts Madrid verovert, onderworpen
moeten worden, niet alleen omdat het uiterst linksch is maar omdat het een vijandig
volk is. De ironie van het geval is, dat Catalonië het economisch niet buiten Spanje
kan stellen: het is zijn groote afzetgebied.
Zoowel volgens Van Nispen als volgens den ouden Van Dulken uit

1

Colijn was begaan met de nood van een uit moeder, zoon en dochter bestaand gezin, dat uit
den vreemde hierheen gekomen was en zich tot hem om steun had gewend. Hij staakte deze
steun, toen de levenswandel van de dochter zo bleek te zijn, dat zijn positie becritiseerd zou
kunnen worden. Niettemin verzorgde hij nog een borgstelling voor de dochter, zodat deze
deel kon nemen in een publiciteitsfirma in Zuid-Amerika. Een en ander gaf aanleiding tot
geruchten, die Colijn via het A.N.P. op 19 juni liet tegenspreken. De borgstelling werd door
dr. I.H.J. Vos opgekocht en aan Colijn gestuurd - om te voorkomen dat Colijn nog langer
door het slijk werd gesleurd. Vgl. Alg. Handelsblad, 25 juni 1936. Vgl. ook Hirschfeld,
Herinneringen 1933-1939, p. 81, die meedeelt dat het hier om een Duitse vrouw ging, die
als politieke vluchtelinge van Engelse zijde bij Colijn was geintroduceerd.
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Malaga, die mij heden opzocht, was de vermoorde Sotelo1, de leider der monarchisten,
een man van buitengemeene verdiensten. Gil Robles, de Katholieke aanvoerder, is
ook bekwaam, maar een slecht tacticus.
Ik geloof niet, dat dit ontstoken, maar afgelegen deel van het zieke Europa grooten
invloed op de rest van het werelddeel zal uitoefenen, maar Frankrijk met zijn onder
communistische plak staande regeering kijkt er niettemin angstig naar. Van Nispen
zegt ook dat Duitschland binnen 1½ jaar in Tsjechoslowakije ten behoeve van de
werkelijk onderdrukte Sudeten zal ingrijpen, maar de corridor zal wel voorafgaan.
Dit laatste klopt met onze berichten omtrent troepen- en munitietransporten van
Stettin naar Koningsbergen, door onze Kapiteins waargenomen.
Colijn heeft tot nu toe in Engeland alleen met Eden en Duff Cooper gesproken,
op zich zelf zeer wijs.

2 September 1936.
Sedert 31 Juli ben ik met Jet en Alex2 op reis geweest, van Vlissingen naar Harwich
overgestoken, vandaar naar Cambridge gemotord en vervolgens langs de kathedralen
in het Oosten van Engeland naar Schotland getogen: Ely, Peterborough, Lincoln,
York, Ripon en Durham. Van deze is York de mooiste. We maakten onderweg een
Abstecher naar Harrogate, de vervelende maar beroemde badplaats, en vandaar naar
Fountain's Abbey, een onvergetelijk mooie ruïne in Yorkshire. Vervolgens twee
weken in Schotland, met Edinburg als uitgangspunt voor motorbustochten, waaronder
één van 3 en één van 5 dagen. Men ziet daardoor veel en heeft een onderkomen in
goede hotels, waarvoor de busondernemeingen zorgen. Anders is dit onzeker,
Schotland in Augustus en September boordevol zijnde. Men reist dan echter
voornamelijk met schooljuffrouwen, Amerikaansche of Engelsche, en gevoelt zich
kuddedier. Het is een prachtig land, vooral in de eigenlijke highlands naar het Westen
toe. Daar in het Westen regent het echter veel, en deze reis werd bovendien door een
overmaat van storm gekenmerkt. De mooiste tocht voerde ons van Inverness naar
Loch Maree en Gaviloch aan de Westkust. Edinburg is een prachtige stad met zijn
kasteel en Princess Street aan den voet,
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verrukkelijke omstreken, o.a. de Pentland Hills en Scott's Country. Bezochten ook
Glasgow van Edinburg uit, een reusachtige, maar sjofele stad.
Op 21 Augustus scheepten we ons op de ‘Colombia’ bij de Forth Bridge in en
maakten een kruistocht naar de Orkneys (Kirkwall), de Färoer (Thorshavn), IJsland,
Merok (Noorwegen) en Hamburg. Te Thorshavn was landing wegens ruwe zee
onmogelijk, Kirkwall zeer interessant, uit hoofde van de prachtige Romaansche
Kathedraal en de praehistorica (Skara Brae). IJsland uniek als landschap - iets dat
aan de maan herinnert (Thingvellir) en van Merok maakten we een overland-tocht
naar Hellesynt, die mij een grootscheren indruk van de Noorsche bergen gaf dan
eenig vorig bezoek aan het land.
Van Hamburg ging ik over land terug.
Het gezelschap aan boord trok mij matig aan, behalve de Van Beuningens1 (van
Piet Smit Jr.2), Reigersman en eenige Franschen. De Graeff, dien ik gaarne als
reisgezelschap had gehad, had wegens het overlijden van zijn vrouw afgezegd.
In Augustus heeft de burgeroorlog in Spanje zich met alle Spaansche wreedheid
voortgezet en blijkt in tegenstelling met hetgeen ik verwachtte, een bron van gevaar
voor complicaties, omdat de Spaansche regeering de sympathie der rooden in overig
Europa en met name in Rusland bezitten en de fascistische oproerlingen die van Italië
en Duitschland. Rusland wil echter thans geen oorlog en is dus vrij voorzichtig,
spoort ook de Fransche communisten tot medewerking aan een sterk leger aan, omdat
het Hitler vreest, zoowel wegens zijn anti-bolsjevisme als wegens zijn
expansie-neigingen ten nadeele van Rusland, in ‘Mein Kampf’ verkondigd. Frankrijk
wil evenmin oorlog, kan het zich allerminst veroorloven, maar heeft groote inwendige
moeilijkheden, die door den Spaanschen burgeroorlog verscherpt worden. De
regeering wil dus coûte que coûte neutraliteit van geheel Europa. Er zijn teekenen
die er op wijzen, dat Duitschland ook voorzichtig te werk wil gaan: zoo de reis van
Schacht naar Parijs en de ontspanning tusschen de Nazi Regeering en de Kerken,
maar wat te denken van den 2-jarigen dienstplicht die tegen Rusland bedoeld heet,
maar West-Europa hevig verontrust? Inderdaad kan men alles
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van Duitschland verwachten. Maar nog gevaarlijker is Mussolini in zijn
overwinningsroes. De demo-liberale landen kunnen daartegenover geen eersterangs
staatslieden stellen. Dit is vooral ernstig omdat het ook geldt voor Engeland, dat
bovendien tengevolge van zijn mislukte blufpolitiek tegenover Italië sterk aan prestige
heeft ingeboet.
In Amerika maakt men zich zeer ongerust over oorlog. Van de National Conference
Board ontving ik een brief, waarin men mijn opinie vraagt, daar de Amerikanen zich
de vraag stellen of zij, zelfs met aanzienlijk verlies, hun belang bij Europa moeten
realiseeren.

7 September 1936.
Ik antwoord den brief volgens bijgaande copie.1
Dezer dagen had ik John Blijdenstein bij mij, die een estancia in Argentinië gaat
beginnen en daar een huis gebouwd heeft, om uit Europa weg te zijn. Ik kan hem
geen ongelijk geven en vraag mij dikwijls af, wat de toekomst voor mijn kinderen
zal brengen.
Heden bezoek van Hoogewerff uit Rome. Volgens hem is voorloopig alles rustig
in Italië. Mussolini zou Nederland kwalijk nemen, dat het zich in de sancties zoo
nadrukkelijk tegen hem verklaard heeft. In elk geval weigert Italië ons en Engeland
zijn schulden af te betalen en heeft het daarvoor over, zijn uitvoer naar Nederland
stil te zetten. Hoe lang die politiek mogelijk is?

9 September 1936.
Verloving van de Prinses.2 Het heuglijk en voor Nederland gewichtig feit wordt door
velen minder geestdriftig ontvangen omdat de gemaal uit het onuitputtelijk reservoir
van Duitsche prinsen komt. Maar pogingen in andere richting hebben gefaald en men
moet nu hopen, dat hij medevalt. In het geval van oorlog in West-Europa, ook al zijn
wij geen partij, is een Duitsche prins die van veel in den lande op de hoogte is,
vervelend en bij de vijanden van Duitschland verdacht. Als deze jongeling nazi is,
heeft dat ook zonder oorlog veel bedenkelijks. Hoe het zij, een prins-gemaal heeft
nimmer een gemakkelijke positie en moet bijzondere eigenschappen bezitten om
zich in het land geliefd te maken. De prinses, lang niet mooi, maar intelligent en
vroolijk, verdient een braven man.
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Ik ga heden voor een paar dagen naar Genève om het huwelijk van Renée Chaponnière
bij te wonen.

15 September 1936.
Wat is Genève bij mooi herfstweer een prachtige stad! Ik was er een jaar of 3 niet
geweest en het speet me zoo snel weer te moeten vertrekken. Nieuw was de
openstelling van de 3 oude buitens als één park aan het meer, daar waar de Quai du
Mont Blanc eindigt. Het is een van de mooiste stadsplekjes op aarde geworden. Mijn
schoonouders, helaas zeer achteruitgegaan, bezocht ik een paar maal op Belle Ferme,
te Céligny, een verrukkelijk gelegen landgoed met gezicht op het meer.
Te Genève ontving ik bericht van Karnebeek dat hij plotseling het uitstel van de
missie wil.1 Motief: huwelijk van de Prinses. Daar alles met de Zuid-Amerikaansche
staten in gereedheid is gebracht, verscheidene deelnemers zich waarschijnlijk niet
zouden kunnen binden om hun meegaan 6 maanden te verschuiven, de biljetten
genomen zijn en Van Balen reeds vertrokken is, zou dit besluit desastreus zijn,
hetgeen ik Karnebeek dadelijk telegrafeerde. Teruggekomen schelde ik De Graeff
op, die het dadelijk met mij eens was en zeide, dat Karnebeek slechts de
huwelijksfeesten wilde bijwonen ‘waar we hem best kunnen missen’. Hij zou zich
tegen het denkbeeld verzetten. Gelissen liet het natuurlijk aan de missie over. De
vergadering der missieleden, die er gisteren over plaats had en die ik niet kon
bijwonen, daar ik een belangrijke vergadering der Java-China-Japan Lijn had te
presideeren, vereenigde zich geheel met Karnebeek's voorstel, dat waarschijnlijk met
groote diplomatie verdedigd werd. Ik vrees, dat het besluit de missie 4 maanden later
te doen vertrekken, bij de Zuid-Amerikaansche regeeringen niet in goede aarde zal
vallen. Ongeacht De Graeff's opmerking geef ik toe, dat Karnebeek als Commissaris
der Koningin in Zuid-Holland, bij het huwelijk der Prinses moeilijk afwezig kan
zijn.

17 September 1936.
De Troonrede is iets optimistischer dan wij gewend zijn2 en overigens kleurloos, een
en ander in verband met de verkiezingen in het voorjaar. De begrooting is, zooals te
verwachten was, sterk deficitair
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en bovendien geflatteerd. Pogingen om het evenwicht te herstellen, laat Oud aan zijn
opvolger over.
Het land jubelt over het geluk der Prinses, dat echt is. Den Haag, altijd de stad van
Goeree en Overflakkee, is al een week lang met niet anders dan de verloving bezig
en laat de verloofden niet met rust. Vandaag was de huldiging in Amsterdam in het
Stadion. Onvermengde geestdrift. Maandag ontmoet ik den Prins op wensch van
Beelaerts, om hem ter zake van zijn verdere scholing in het Nederlandsche
bedrijfsleven te raden.
John Blijdenstein vertrok dezer dagen opnieuw naar Buenos Aires, naar hij zegt
voor goed. Hij begint daar een estancia (vee) in de provinca Pampa, ver van de
Europeesche onrust en gevaren.

19 September 1936.
Bezoek gebracht bij Van der Kooy, hoofd van den Economischen Voorlichtingsdienst,
die mij daartoe uitgenoodigd had. Ik kreeg een zeer gunstigen indruk van zijn
opvattingen omtrent de werkwijze en organisatie, terwijl hij mij zeide, dat hij ook
met Buitenlandsche Zaken - Hooft - prettig samenwerkte. Zijn dienst kan direct met
de gezantschappen en consulaten correspondeeren en hij zegt nu reeds te bemerken,
dat dit een gunstigen invloed op de belangstelling der in het buitenland gevestigde
ambtenaren, die Buitenlandsche Zaken maar aan hun lot overliet, heeft.
Van der Kooy is ook niet schuldig aan de onbehoorlijke wijze waarop de
Economische Raad bij de instelling van den Dienst door Hirschfeld behandeld is
geworden en die Zaalberg aanleiding heeft gegeven, zijn ontslag als voorzitter van
de Commissie voor den Economischen Voorlichtingsdienst te nemen.1

21 September 1936.
Ten kantore van de Nederlandsche Bank kwamen wij - Trip, Crena de Iongh en ik samen en maakten met den Prins kennis, die door Beelaerts geïntroduceerd werd.
Zijn wensch bleek in de eerste plaats naar een practischen kijk op zaken in Nederland
uit te gaan. Dit veronderstellende hadden wij afgesproken hem voor te stellen, bij de
Nederlandsche Handel-Maatschappij te gaan werken, die zoowel in het Nederlandsche
als in het Indische bedrijfsleven een groote plaats
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inneemt en die voor een dergelijken studietijd - ik weet het, omdat zij een zelfde
gelegenheid aan de jeugdige diplomaten die voor hun toelating tot den dienst bij mij
komen, verschaft - goed is geoutilleerd. De Prins greep dit voorstel gretig aan en is
voornemens, tot Kerstmis geregeld bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij te
komen werken. Mij werd verzocht naar een geschikte onderwijskracht voor het
Nederlandsch om te zien. Ik nam aan, dit in overleg met Alma te doen.
De Prins maakt den indruk van een gewillige verstandige jonge man te zijn, wiens
voorbereiding het gemakkelijker zal maken zich in Nederland in te werken dan het
voor Prins Hendrik was. De eeuwige lach, waarmede hij ons op de foto's toelacht,
heeft hij in het particuliere gesprek niet. Hij is zeer beleefd, hetgeen o.a. bleek toen
hij, in den goudkelder der Bank zijnde, eenige bedienden ontwaarde, die niet aan
hem voorgesteld waren. Hij stelde zich toen zelf voor. Hij verstaat Nederlandsch,
maar spreekt het nog niet of zeer gebrekkig.

25 September 1936.
Nadat ik Alma denzelfden dag opgezocht had, waren we het er spoedig over eens,
dat Prof. J.H. Scholte, de hoogleraar in het Duitsch, gepolst moest worden, of hij
bereid was den Prins in het Nederlandsch te onderrichten. Scholte is Nederlander,
een prettig man, beschikkende over een diepgaande kennis van Nederlandsch en
Duitsch en dus in staat de bijzondere moeilijkheden die een Duitscher bij het leeren
van onze taal ondervindt, te helpen overwinnen. Scholte verklaarde zich bereid. Ik
hoop dat de keus een goede zal blijken te zijn.
Eergisteren had ik aan de Nederlandsche Bank een onderhoud met Prof. de Vooys
en Trip over wat men zou mogen noemen de crisis in den Raad.1 De leden zijn in het
voorjaar 1933 voor 4 jaren benoemd en zullen zich moeten beraden of zij zich
herkiesbaar stellen. De Raad heeft in het geheel niet aan de verwachtingen
beantwoord, die blijkens de Memorie van Toelichting van 1932 en de verdere
Kamerstukken ervan gevormd werden. In plaats van het centrale lichaam van advies
voor alle gewichtige vraagstukken op het gebied der economische politiek te zijn,
werd hij bij de voornaamste wettelijke maatregelen en richtingbepalingen niet
geraadpleegd. Veelal

1

De Economische Raad.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1202
lag dit in den aard der zaak, soms was er te groote spoed voor de Regeering, dan
weer vloeiden de maatregelen uit halfpolitieke overwegingen voort, waarin
opmerkingen van den Raad geen veranderingen gebracht zouden hebben, maar het
kwam ook herhaaldelijk voor, dat de Raad wel had gekend moeten worden; de
vaststelling van de richtlijnen voor de economische politiek in de verhouding tusschen
Nederland en Indië1 buiten den Raad om is een der recente voorbeelden van dit
negeeren. De vaste commissies uit den Raad, zooals die voor de verbindend-verklaring
van bedrijfsovereenkomsten, doen geregeld werk in samenwerking met het
Departement, en de Commissie voor de Handelsverdragen wordt door het Departement
goed op de hoogte gehouden, die voor de Havenpolitiek is pas kort aan den gang,
maar die voor de Economische Voorlichtingsdienst, nota bene die waaraan men in
de Kamer de grootste beteekenis toekende, is door Hirschfeld en den Minister, die
aan zijn leiband loopt, als oud vuil behandeld, en nu de Voorlichtingsdienst een
departementale afdeeling geworden is, bestaat er weinig reden voor haar voortbestaan.
Wij waren het erover eens, dat de positie van den Raad onbevredigend is en dat
hij bovendien lijdt onder het gebrek aan contact met de ambtenaren. De bepaling van
de wet, volgens welke de Minister van Handel in de raadszittingen steeds
vertegenwoordigd moet zijn, wordt niet nageleefd, de Minister van Financiën geeft
zijn geringe appreciatie van 's raads taak te kennen, door er zijn secretarisgeneraal
Van Asch van Wijck heen te sturen, de Regeering en zeker Hirschfeld vinden den
Raad een lastig en weinig waardevol element, laatstgenoemde is ongemanierd en
verscherpt daardoor de verhoudingen. Hij is overbelast, is uiterst bekwaam, praat
veel te lang en weet niet te organiseeren. Het is een vrij hopelooze toestand, waarin
men ook daarom geen verbetering ziet, omdat de Raad over onderwerpen van
principieelen aard geen eenstemmige adviezen kan geven, de verdeeldheid in eigen
boezem te groot zijnde. Het landbouwadvies van 1934 verried twee onvereenigbare
richtingen, waarin de professorale helaas overheerschte, en alleen op één punt - de
hoogte van den tarwesteun - eendracht was. Gelukkig heeft de Regeering hiernaar
althans geluisterd. Het advies voor de industrialisatie lag in alle mogelijke richtingen
uit elkaar en zal wel een frappant bewijs
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voor de Regeering geweest zijn, dat zij den Economischen Raad niet te veel in den
arm moet nemen. De samenstelling is ook vrij ongelukkig met het groot aantal
professoren en veelpraters als Bonger en Stokdijk, de eerste demagoog, de laatste
oud wijf. We besloten wegens het ‘aussichtslose’ van het geval de Regeering niet te
gaan spreken, zooals half en half het plan geweest was. Ik behield mij voor mij zelf
voor, mij niet te laten herbenoemen.

29 September 1936.
Eergisteren stond het groote nieuws1 in de courant. Gisteren heeft Colijn per radio
een geruststellende rede voor het publiek uitgesproken. Te oordeelen naar den toon
waarin hij sprak, is hem het besluit inderdaad onnoemelijk hard gevallen. Ik acht het
een verlossing uit een toestand zonder perspectief. Mijn meening is overigens in
bijgaand interview aan het Algemeen Nederlandsch Persbureau neergelegd.2 Ik heb
daarin over de scheepvaart gezwegen, omdat onze positie na de zware operatie welke
de aandeelhouders hebben ondergaan, zeer onbehagelijk tegenover hen is. Zij zal
een der voornaamste bevoordeelden zijn, ook altijd zoolang geen loonsverhoogingen
plaats vinden, waarvoor het gevaar bestaat, vooral gezien de successen der arbeiders
in Frankrijk en België. De Regeering zal den landbouwsteun en de contingenteeringen
met de grootste energie moeten aanpakken en daarin belangrijke verzachting en
gedeeltelijke opheffing moeten aanbrengen om haar aangekondigden wil het brood
en de aardappelen niet duurder te laten worden, uit te voeren. Helaas heb ik een
geringen dunk van de energie van zijn collega's Deckers en Gelissen, wanneer zij
iets moeten doen wat den landbouwers, respectievelijk den industrieelen niet aanstaat.
Nu is echter een verstandige welvaartspolitiek mogelijk. Zijn zij capabel genoeg om
die te leiden? In de vergadering van commissarissen van de Nederlandsche Bank,
die heden plaats had, waarin men het gebeurde als iets onvermijdelijks en als een
opluchting beschouwde, al werd dit laatste niet gezegd, bepleitte Van Leeuwen3 een
drukken van de waarde van den gulden met 25%, waardoor de tarweprijs, die thans
ƒ 6,80 bedraagt,
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boven de ƒ 9, - zou uitkomen, den prijs dien de Regeering thans aan de tarweboeren
garandeert. Daarmede zou de noodzakelijkheid van dien maatregel kunnen vervallen
en tevens de geheele landbouwsteun geliquideerd worden. Dit is inderdaad het eerste
noodige wil men prijsopdrijving en loonsverhooging voorkomen, waardoor de
gelijkstelling van productiekosten die de industrie thans verkregen heeft, voor een
verhooging plaats maakt. Trip wil den gulden zijn eigen evenwicht laten vinden en
is bang voor een te laag peil, waardoor ook loonsverhoogingen zouden uitgelokt
worden. In de eerste dagen zal alles trouwens gissen zijn, ook omdat enorme
kapitaalbewegingen zullen plaats hebben - saldi welke door Nederlanders naar huis
gehaald worden en beleggingen in Nederlandsche fondsen door het buitenland. Het
feit dat de aanpassing hier te lande zeer ongelijk gevorderd is, maakt het zeker, dat
de reactie van het loonpeil zeer verschillend kan zijn, maar het gevaar is dat de
arbeiders die verhooging noodig hebben - bijvoorbeeld in Twente - de anderen zullen
meesleepen.

9 October 1936.
Tot nu toe zijn er slechts voordeelen te boeken, behalve dat de fluctuaties van den
koers een nieuwe belemmering van den handel vormen. De te verwachten rijzing in
aandeelen en buitenlandsche fondsen heeft plaats gehad, de detailprijzen van goederen
is daarentegen onveranderd gebleven. De Regeering heeft verklaard, dat de
belangrijkste huishoudartikelen als brood, aardappelen, vleesch, steenkolen niet in
prijs zullen stijgen, maar overigens merkt men nog weinig van een politiek ter
bevrijding van den handel. Het wordt hoog tijd, te bemerken dat de contraire invloeden
uit den landbouw en industrie dit niet tegenhouden. Tegenover de zelfgenoegzame
Engelschen, die verkondigen dat andere landen de invoerbelemmeringen moeten
verlagen of opheffen, in welk geval zij de hunne niet zullen verhoogen, moeten wij,
voor zoover wij den invoer niet al te dringend noodig hebben, op wederkeerigheid
aandringen. Zij hebben immers door hun invoerpolitiek, sedert 1931 gevoerd, onzen
tuinbouw en onze industrie geweldige schade berokkend.
Van De Graeff hoorde ik dezer dagen, dat Van Swinderen waarschijnlijk vrij
spoedig zal aftreden om plaats te maken voor Stirum, die bij de Nazi's zoodanig
persona ingrata is, dat Von Neurath langs omwegen heeft laten weten, dat hij een
stap van Hitler voorziet. Het is een openbaar geheim, dat Stirum zijn minachting
voor de Nazi's
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niet onder stoelen of banken steekt, maar ik wist niet, dat het zoo erg was. Over de
opvolging is nog niets beslist. De Vos van Steenwijk, thans te Peking, komt niet
meer in aanmerking, - - - -a De Graeff denkt over Rappard te Bern en vroeg mij of
ik hem kende, waarop ik ontkennend moest antwoorden. Ik heb hem nooit hooren
roemen, eerder vagelijk hooren beschrijven als niet bijzonder geschikt.
Wij zitten totaal vast met onze diplomatieke posten. In de hoogere rangen is geen
materiaal van beteekenis. Ook Rome is niet vervuld. Haersma de With is gepolst,
doch hij heeft bedankt, omdat er te weinig werk is. Hij heeft meer te Washington te
doen. Zijn persoonlijke belangen doen hem overigens naar Europa terugverlangen.
Nepveu (Madrid) komt op grond van anciënniteit in aanmerking, maar is sloom.
Intusschen zijn de betrekkingen met Italië niet goed, handelspolitiek zijn ze
afgebroken. De handel staat stil. Het is moeilijk na te gaan of de fout van de mislukte
onderhandelingen alleen bij de Italianen ligt. Daarnevens nemen zij onze
anti-Italiaansche houding te Genève kwalijk. Er is natuurlijk geen goed woord voor
het Italiaansche standpunt tegenover Abyssinië te zeggen, maar wij deden beter ons
wat op den achtergrond te houden, daar wij meer te verliezen hebben dan de
gelijkdenkende landen als Zweden, Denemarken enz.

10 November 1936.
Dezer dagen bij Crena de Iongh en petit comité gegeten, waarbij ook de Prins
aanwezig was. Mijn eerste indruk, dat hij een verstandig en prettig jongmensch is,
werd versterkt. Aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij, waar hij vaak komt om
zich in haar zaken in te werken - ofschoon niet zoo geregeld als gewenscht ware - is
men zeer met hem ingenomen, en hetzelfde geldt voor Prof. Scholte. In Haagsche
hofkringen ziet men wat op hem neer - vindt zijn familie niet chic genoeg, hem te
weinig uit de hoogte enz. enz. Gelukkig dat hij daarbij niet past. Hij moet echter zijn
omgang goed kiezen, vooral omdat de Prinses hoegenaamd geen standsverschil
aanvoelt. Daar ik het minder gelukkig vond, dat hij onlangs een bezoek bij Mevr.
von Pannewitz, wier huis een milieu van Duitsche snobs is, aflegde, heb ik daarop
de aandacht van Beelaerts, die zijn mentor in dergelijke
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aangelegenheden is, gevestigd. Deze was het met mij eens, maar gelooft niet, dat dit
een geregelde relatie wordt, al heeft hij in Duitschland kennissen die een brug met
Mevr. von Pannewitz vormen. Dat Duitsche milieu schijnt nogal ‘fast’ te zijn, veel
echtscheidingen en mésaillances. Het is te hopen, dat hij niet besmet is.
De Prins, die het laatste jaar in Parijs doorgebracht heeft, is vast overtuigd, dat
revolutie daar te verwachten is. Ik meen dat dit een te groot woord is voor de botsingen
die zullen ontstaan indien de rechtschen ingrijpen en misschien ontijdig. De
tegenwoordige toestand, onder een slappen socialistischen minister-president1, die
onder den invloed der communisten staat en sociale hervormingen doet aannemen
die het weinige vertrouwen in de franc ondermijnt, kan niet lang duren, en algemeen
wordt zijn val verwacht. Indien men dan zoo verstandig is het bewind op te dragen
aan een krachtig radicaal-socialist als Daladier, die niet rechts staat en het vertrouwen
van het leger geniet, zullen de communisten rumoer maken, maar niet gevaarlijk
zijn, vooral niet indien nieuwe kamerverkiezingen hun zware verliezen toebrengen.
Een reactie die komt voordat de stemming onder de arbeiders ten aanzien van het
tegenwoordige régime onverschillig is geworden, kan zekere bloedige gevolgen
hebben, maar een revolutie of commune verwacht ik niet. Daarvoor is de Franschman,
ook de werkman, te veel petit bourgeois en rentier geworden.
Men denkt daarbij gewoonlijk te veel aan Spanje, maar de burgeroorlog die daar
woedt, heeft aan degenen die het niet wisten, duidelijk kunnen maken, dat het daar
geen strijd is tusschen twee politieke beschouwingen; het fascisme en het
communisme met eenige liberale en democratische stroomingen, die voor het
oogenblik geheel onder den voet geloopen zijn, er tusschen, maar de opstand der
verdrukten tegen den land- en geldadel en de geestelijkheid. Die opstand, sedert het
einde der monarchie langzamerhand gezwollen en levende in een ongeletterde,
heetbloedige massa, is door opeenvolgende zwakke regeeringen niet in goede banen
geleid - integendeel, deze hebben meer en meer onder den druk van monarchistische
elementen gestaan. Daaraan heeft het leger een einde willen maken, maar de aanslag
mislukte en de strijd tusschen het oude régime - een caricatuur van het
parlementarisme - en de horden van Ortega Y Gasset2 brak los. Franco laat zich wel
eens fascistisch uit, maar hij

1
2

Léon Blum.
Zinspeling op diens boek ‘De Opstand der horden’.
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zal, indien hij wint, een reactionaire dictatuur brengen, misschien tegen zijn wil, en
de innige haat die partijen verdeelt en door moordpartijen beider zijden gevoed wordt,
zal voortbestaan en nieuwe uitbarstingen voorbereiden. In tegenstelling met andere
landen zijn de boeren, althans in Andalusië, Castilië en Aragon, uitgezogen sedert
eeuwen door of namens meestal afwezige landheeren, een element van onrust. In dit
opzicht lijkt de toestand van Spanje op dien van Frankrijk voor 1789, zeker niet op
dien van den tegenwoordigen tijd. Ten slotte wordt de oplossing door de
separatistische aspiraties van Catalonië bemoeilijkt, het beschouwt zich als
niet-Spaansch, ofschoon het zonder Spanje als afzetgebied voor zijn nijverheid niet
leven kan.
Vele berichten over den toestand in het ongelukkige land, dat conflicten buiten
zijn grenzen kan veroorzaken, krijgen wij op kantoor door onze kapiteins en door
gevluchte agenten. Tot nu toe zijn Engeland en Frankrijk erin geslaagd botsingen te
voorkomen, maar het schijnt wel dat de witten van Duitschland en Italië krachtdadiger
steun ontvangen dan de rooden van Rusland, alles natuurlijk oogluikend en ontkend.
De toestand in Marokko wordt, naarmate de strijd duurt, ook steeds meer gespannen.
Het is de vraag wat de verpletterende overwinning van Roosevelt de wereld zal
brengen. Hij eindigt zijn eersten termijn in een periode van vollen voorspoed - behalve
dat de werkloosheid in de Vereenigde Staten nog bedenkelijke proporties behoudt;
maar het gevaar voor inflatie is dreigend. Indien hij er op uit is, het budget van zijn
land met zijn milliarden tekort in orde te brengen, kan hij veel doen om haar te
bezweren, maar de enorme en steeds stijgende goudvoorraad en de geweldige massa's
credietpapier bij de banken beschikbaar, zijn onheilspellend, nu op de beurs de
koersen meer en meer opgedreven worden. Ook de invloed van Engeland is gevaarlijk.
Daar heerscht een boom die op goedkoop geld steunt, maar hij gaat niet aan een
uitbreiding van den uitvoer gepaard, zoodat de betalingsbalans slecht is. De drang
naar een lager niveau van het pond maakt zich dus voelbaar. De Engelschen weten
echter dat Amerika opnieuw zal devalueeren, indien het Pond dreigt permanent onder
de traditioneele waarde van $ 4.86 te dalen. Daarmede zou de wedstrijd naar de
laagste valuta ontketend worden. Men acht het waarschijnlijk dat de Engelsche
regeering het eerder zoover zal laten komen, dan door verhooging van den
disconto-voet het Pond en de internationale markt te versterken. Daar ligt het groote
gevaar van het oogenblik.
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19 November 1936.
Sedert eenigen tijd blijkt toch ook wel, dat de steun der Russen aan de Rooden van
meer beteekenis is dan wij aanvankelijk dachten. Ook de havens van Barcelona en
Cartagena liggen vol met Russische schepen, die leeftocht en ammunitie aanvoeren,
en in den strijd om Madrid vechten Duitsche en Italiaansche strijdmiddelen tegen
Russische. Vandaag wonden Mussolini en Hitler er geen doekjes om. Zij erkenden
de Witte Regeering. Een strijd die in het land zelf niet tusschen fascisme en
democraten, maar tusschen militair en clericaal absolutisme en anarchisme gaat,
wordt nu - dit gevaar is thans imminent - een worsteling tusschen fascisme en
bolsjewisme in Europa, waarin de democratische landen licht meegesleept kunnen
worden. Frankrijk in de eerste plaats.

21 November 1936.
Het anti-communistische accoord tusschen Duitschland en Japan met Italië als dritte
im Bunde verhoogt het oorlogsgevaar. The Economist, gewoonlijk nogal kalm, acht
dit gevaar voor Engeland grooter dan voor Rusland.

23 November 1936.
Van Hasselt is een paar dagen in Italië geweest in verband met de moeilijkheid onze
vrachten getransferred te krijgen. Dit punt bleek oplosbaar te zijn, doch van meer
belang is, dat men in Italië er zeer op aandringt, dat we eindelijk tot een
handelsaccoord met dat land komen. Door den tegenwoordigen onderhandelaar Van
Kleffens wordt alle schuld op twee dingen gegooid: de onredelijkheid der Italianen
en het geprononceerd anti-Italiaansch optreden van De Graeff en Limburg te Genève,
maar ik ben ervan overtuigd, dat de harkerigheid van Van Kleffens, die hem geheel
ongeschikt maakt om met Zuiderlingen op te schieten, een groote rol in deze
ongelukkige zaak speelt. Het is mij meermaals door waarnemers gezegd, en nu brengt
Van Hasselt hetzelfde bericht uit Italië mede. Toen Van Kleffens door Hirschfeld
van ons kantoor weggehaald werd en hij mijn meening over de hem gedane aanbieding
vroeg, heb ik hem ronduit gezegd dat ik hem niet geschikt achtte. Hij is zeer bekwaam,
maar zeer stroef en komt dikwijls moeilijk uit zijn woorden. Mij heeft Hirschfeld
nooit geraadpleegd.
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11 December 1936.
Welk een droevig drama in Engeland.1 Misschien zit er nog meer achter dan wij
weten, maar Edward heeft zich een deerniswekkende zwakkeling getoond.
Bewonderenswaardig is het gedrag van Baldwin, de houding van het Parlement, van
de pers en het publiek geweest. Ondanks de groote populariteit die de Koning bij het
volk genoot, heeft men begrepen, dat men hem in zijn dwaze huwelijksplannen niet
ter wille mocht zijn en zich achter Baldwin moest plaatsen. De broer2 die hem opvolgt,
moet een fatsoenlijk, niet intelligent man zijn, die gelukkig getrouwd met een
charmante vrouw3 heet te zijn. Daar de Engelsche pers zoo lang mogelijk niets dan
goeds van den souverein zegt, zal het Koningspaar wel spoedig de populariteit
genieten die de monarch er sedert de dagen van Victoria bezit. Dit is voor het land
in den tegenwoordigen toestand van Europa haast een eisch.
Ik heb den indruk dat Italië zich een weinig intoomt. Het leek verleidelijk zich bij
Duitschland en Japan aan te sluiten. Het heeft het niet gedaan, gelukkig, want het
zou het gevaar niet alleen voor Engeland, maar ook voor ons zeer vergroot hebben.
Dat Duitschland en Japan ons Indië zouden willen verdeelen, acht ik zeer
waarschijnlijk. De toestand in beide landen is zeer gespannen en de ontploffing kan
elken dag plaats vinden. Zonder Italië is zij minder imminent. Spanje kan echter
genoeg brandstof leveren. Het schijnt gelukkig, dat er zich tusschen Engeland en
Italië een zekere toenadering ontwikkelt, welke niet aan verdere toegeeflijkheid van
Engelsche zijde gepaard gaat. Integendeel het neemt een veel zelfbewustere houding
aan dan eenigen tijd geleden toen het nog onder den Katzenjammer van zijn mislukte
anti-Italiaansche sanctiepolitiek leed. Ook tegenover Duitschland, dat langzamerhand
meer en meer in de benauwenis van voedselschaarschte en hooge prijzen geraakt en
steeds ruwer koloniën opeischt. De geheele Duitsche mentaliteit wordt daarop gericht,
de jeugd inbegrepen. Schacht spreekt al openlijk van een aanstaande ontploffing.
Het verbreken van aangegane verplichtingen door Duitschland is aan de orde van
den dag, nu weer de Akte van

1
2
3

Heldring doelt op de abdicatie op 10 december 1936 van koning Edward VIII van Engeland.
George VI.
E.A.M. Bowes Lyon.
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Mannheim1, zonder eenige verontschuldiging, want dit was geen opgelegd, maar
vrijwillig aangegaan tractaat.

30 December 1936.
Sedert twee maanden constateeren wij bij de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij een volkomen omslag: hooge vrachten, een sterk uitgebreid
vervoer. De depreciatie brengt ons het verwachte voordeel, maar de stijging op de
vrachtenmarkt gaat daar ver boven uit. Voor de vroegere aandeelhouders die met
een amortisatiebewijs afgescheept zijn, is dit ‘adding injury to insult’. De aandeelen
zijn zoo sterk gestegen, tot 125%, dat de oude obligatiehouders, die voor hun
obligaties ƒ 400 in contanten plus een nieuw aandeel van ƒ 500 ontvingen, niet te
klagen hebben. Gelukkig geven de nieuwe statuten een voorkeursrecht aan houders
van amortisatiebewijzen bij de uitgifte van verdere aandeelen, en daar wij geld om
onze vloot te vernieuwen bitter noodig hebben en de koers der aandeelen een uitgifte
mogelijk maakt, ziet het er naar uit, dat wij den teleurgestelden houders van
amortisatiebewijzen eerlang zullen kunnen troosten. Het ware wenschelijk dit reeds
in het aanstaande voorjaar te doen, doch daarvoor is noodig, dat de Maatschappij ter
behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen (Regeering) de bepaling opheft,
krachtens welke de steun van de Maatschappij ter behartiging van de Nationale
Scheepvaartbelangen in dit jaar genoten, terugbetaald moet worden, indien wij in
1937 dividend betalen. Dit dividend, waarvoor ongeveer ƒ 45.000 plus
dividendbelasting per 1% noodig is, zit dubbel en dwars in het overschot van de
jaarrekening over 1936, dat zeker meer dan ƒ 3 millioen zal beloopen. Zonder
dividendbetaling, waarop de beurs schijnt te rekenen, zal het bezwaarlijk zijn tot
emissie over te gaan. Het is den laatsten tijd de eisch van de Regeering geweest, het
particuliere kapitaal zoo spoedig mogelijk weer in de scheepvaart te betrekken. Wil
zij volgens dit inzicht handelen, dan moet zij die belemmerende bepaling doen
vervallen. Doet zij dit niet, dan zal zij zelve ettelijke millioenen voor de
vlootvernieuwing beschikbaar moeten stellen. In afwachting van de realisatie van
dezen wensch zijn wij met de Maatschappij ter behartiging van de Nationale
Scheepvaartbelangen een verzachting van de voorwaarden van het hypothecaire
crediet van 5½ millioen, dat zij ons verleende, overeengekomen, zoodat wij althans
de meest nood-

1

De herziene Rijnvaartnota van 1868.
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zakelijke vrachtschepen kunnen bestellen, helaas tot veel hoogere prijzen dan
waarvoor wij eenige maanden geleden terecht hadden kunnen komen.
De bouw van een nieuw mailschip voor de verbinding met Curaçao en het
Panamakanaal is echter niet verzekerd. De rentabiliteit van een dergelijk schip zou
volgens onze berekening eerst bereikt worden, indien de bouw, die ongeveer 4
millioen zou vergen, met 2 millioen gesubsidieerd werd, het gevolg van de zware
bouw- en exploitatiesubsidies die de Duitsche en Fransche lijnen waarmede wij
concurreeren, ontvangen. Het is zeer de vraag, of de Regeering tot een dergelijke
subsidieering zal overgaan - het West-Indische belang wordt in Den Haag niet hoog
aangeslagen - maar op 1 April 1938, als wanneer de ‘Venezuela’ als te oud van de
lijst afgevoerd moet worden, zal een vrachtschip in zijn plaats komen, waarmede
aan de regelmatige passagiersverbinding ernstig afbreuk wordt gedaan.
Aan het einde des jaars heerscht in den lande een opgewekter stemming dan te
eeniger tijd sedert 1930. Weliswaar is de werkelijke economische verbetering nog
gering, maar in sommige deelen van het bedrijfsleven is zij merkbaar en in andere
in het vooruitzicht. Op de beurs zijn honderden millioenen verdiend, doch nog niet
gerealiseerd, in de scheepvaart is het ‘Jean qui rit’, in Indië wordt wegens de hooge
prijzen der producten de tijd voorbereid waarop het weer orders hier kan plaatsen en
geld kan verteeren, de exportnijverheid - in de eerste plaats de scheepsbouw - krijgt
orders, maar de exportmogelijkheden blijven beperkt door de handelsbelemmeringen.
De industrie die voor het binnenland werkt, is echter in een moeilijk parket. Zij betaalt
de grondstoffen steeds hooger en kan voor haar afgewerkt product weinig meer
maken dan vóór de devaluatie en de stijging der wereldmarktprijzen. De werkloosheid
neemt minder toe dan in 1935 in hetzelfde seizoen, en zoo er geen oorlog komt, zal
zij in 1937 afnemen, misschien zelfs belangrijk. Dit hangt van den loop der loonen
af. De stijging van het indexcijfer der kosten van levensonderhoud is sedert einde
September fractioneel geweest - ong. 1% - maar desondanks komen met 1 Januari
eenige loonsverhoogingen los, o.a. bij de scheepsbouwwerven aan de Noord, wier
werkkrachten door de hoogere loonen te Rotterdam betaald, weggezogen worden.
Nu op de depreciatie van den gulden de aanzienlijke stijging der prijzen van graan,
ijzer, koper, rubber en tal van andere artikelen gevolgd is - helaas voor onze boter,
kaas en groenten niet - vrees ik
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een kostenstijging in ons land, die het herstelproces zal remmen. Het egalisatiefonds1
heeft echter blijkbaar groote moeite den gulden laag te houden, en ik vraag mij af,
of het wenschelijk is daarop te blijven werken. Immers de stijging der
wereldmarktprijzen, buiten de depreciatie van den gulden om, bewerkt het effect dat
anders de depreciatie zou uitoefenen. Nu wordt de actie uit beide hoofden gecumuleerd
en is het gevaar voor inflatie reëel.
Ik ben daarom heden met Trip gaan praten en heb hem gevraagd of het niet zaak
is den gulden heel voorzichtig los te laten, zoodat de buitenlandsche deviezen, gegeven
de tendens die bestaat, stijgen. Hij achtte dit nog niet wenschelijk, omdat de oorzaken
van de vaste houding van den gulden naar zijn meening van voorbijgaanden aard
zijn: repatrieering van buitenlandsche saldi (nog geen verkoop van Amerikaansche
fondsen), belegging van Engelsch kapitaal in Nederlandsche staatsfondsen en
koloniale aandeelen, groote vraag naar guldens wegens de hoogere prijzen van
Indische producten. Het egalisatiefonds wordt door Colijn en Oud in overleg met
hem beheerd. Dit overleg schijnt echter niet dagelijksch te zijn, want het punt dat ik
te berde bracht, was nog niet tusschen hen besproken. Trip toonde zich eenigszins
huiverig den gulden vrijer te laten, ook omdat hij dan een gehuil der exportindustrie
voorzag, maar overigens vreest hij wel een wereldinflatie, omdat Amerika en Engeland
waarschijnlijk niets zullen doen om die tegen te gaan. Amerika zou de waarde van
den dollar kunnen verhoogen, maar Roosevelt doet dat zeker niet, en Engeland zal
voorloopig de discontoschroef niet aanzetten om het pond grootere vastheid te
verschaffen. Slechts heeft hij waargenomen dat Norman niet meer spreekt van de
‘undervalued dollar’ en de neiging om met het oog daarop het pond te drukken niet
meer bestaat. Intusschen is van stabilisatie geen sprake zoolang de toestand in
Frankrijk zoo onzeker is.
De Prins zeide mij onlangs, dat hij een revolutie daar als aanstaande beschouwt.
Dit is vermoedelijk een beschouwing ontleend aan de sterk rechtsche elementen die
hij allicht het laatste jaar daar gekend heeft. Komt een Sovjet-republiek aan zijn
zuidgrens, in Katalonië, dan is het gevaar voor communistische woelingen groot,
zonder dat

1

De voornaamste maatregel na het verlaten van de gouden standaard was de instelling van
het egalisatiefonds; het beoogde door operaties op de valutamarkt ongewenste fluctuaties
van de wisselkoers te voorkomen. Daartoe is het fonds een hoeveelheid goud ter beschikking
gesteld. Vgl. Vlak, Het Nederlandse valuta-egalisatiefonds.
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voor een communistisch régime gevreesd behoeft te worden. In Frankrijk met zijn
sterk verdeeld privaatbezit is dat welhaast onmogelijk, maar het gevaar dat rechts
een voorbarig offensief begint om van Blum af te komen en dat met bloedvergieten
gepaard gaat, is ook groot. Indien men - tegen de constitutioneele usance in verkiezingen voor de Chambre kon uitschrijven, nadat Blum een parlementair échec
geleden heeft, dan zou vermoedelijk blijken, dat het land minder communistisch en
socialistisch is dan uit de vorige verkiezingen (1936) af te leiden viel. Het is te hopen,
dat deze legale weg bewandeld kan worden. Dan komt er geen revolutie.
Aan het einde des jaars vraagt men zich ook af, hoe onze verkiezingen in 1937
zullen uitvallen. De Nationaal Socialistische Beweging heeft zich als zoo schreeuwerig
en weinig serieus leeren kennen, dat hij vermoedelijk minder menschen in de Kamer
zendt, dan een jaar geleden gevreesd werd.1 Colijn sprak toen van 10 à 12 zetels, die
het vormen van een ministerie zonder de socialisten in gevaar zou brengen. Ik hoor
zeggen dat Colijn, die destijds van plan was in 1937 rust te nemen, weer
regeeringsneiging aan den dag legt. Dit zegt men ook van De Geer, die eenigen tijd
geleden voor te oud versleten werd. De Roomschen zijn op Colijn niets gesteld, doch
zouden wel de leiding van De Geer aanvaarden. Zelven hebben zij geen aangewezen
leider. Aalberse is op een dood spoor gerangeerd, als zijnde ondoelmatig, en in
Goseling, den opvolger, ziet men niet de beheersching die een leider noodig heeft.
Vermoedelijk krijgen partijen als de liberalen en Vrijzinnig Democraten weer een
duw naar beneden.1 Zij hebben geen figuren van beteekenis in de Tweede Kamer en
de leiding is slap.
Is tegen het voorjaar de economische toestand belangrijk beter, dan zullen de
partijgangers van het tegenwoordige kabinet ervan profiteeren. Alles te zamen
genomen, ziet het er naar uit, dat we een ministerie als het tegenwoordige behouden.
Het was aanvankelijk het plan, dat ik na de aanneming der grondwetswijziging in
de Eerste Kamer zou komen, ter opvolging van S. van den Bergh, die dan zou aftreden.
Thans is het mijn voornemen in September een reis naar Oost-Azië en Indië te maken,
die wenschelijk is in verband met de onhoudbare betrekkingen tusschen

1

1

De Nat. Socialistische Beweging behaalde in 1937 4 zetels; de Vrijheidsbond zakte van 7
op 4; R.K. Staatspartij steeg van 28 tot 31; A.R. van 14 op 17; C.H.U. van 10 op 8, V.D. 6
(constant).
De Nat. Socialistische Beweging behaalde in 1937 4 zetels; de Vrijheidsbond zakte van 7
op 4; R.K. Staatspartij steeg van 28 tot 31; A.R. van 14 op 17; C.H.U. van 10 op 8, V.D. 6
(constant).
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Paketvaart en Java-China-Japan Lijn1 en met het oog op mijn plichtsvervulling als
lid der Eerste Kamer. Het lidmaatschap van dit college zou mij aantrekken, wanneer
ik, eenmaal als directeur der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij
afgetreden zijnde, ik denk voorloopig aan het voorjaar van 1938, behoefte aan
bezigheid zal hebben - ware het niet, dat de liberale partij vleesch noch visch is. De
overneming in de algemeene ledenvergadering van 19 December van het
amendement-Smid2 na zijn sterk agrarische, voor ordening en tegen de vrije
prijsvorming pleitende toelichting is een typisch staaltje van de karakterloosheid van
haar leiders (zie mijn brief hierover aan de leden der Vereeniging voor Economische
Politiek).3

[1937]
3 Januari 1937.
Tante Wanda, vrouw van Adolphe Bungener, plotseling te Bazemont gestorven. Zij
was een bewonderenswaardige, lieve vrouw. Nog eenige weken geleden
correspondeerde ik met haar over den toestand van mijn schoonvader, die al maanden
met den dood worstelt.
Het nieuwe jaar opent in economisch opzicht beter dan het vorige doch het
oorlogsgevaar is reëel, ofschoon geen land thans oorlog aan-

1
2

3

Vgl. hier noot 1 p. 1144. De wrijving sproot voort uit het gevoel der J.C.J.L. in haar
buiten-Indische Archipelactiviteiten door de K.P.M. overvleugeld te worden.
Het amendement van de afdeling Coevorden, ter algemene ledenvergadering der liberale
partij, op de programmapunten:
1. verruiming van werkgelegenheid door bevordering van evenwicht tussen kosten en
opbrengsten. Te dien einde: een geleidelijk herstel van vrije voortbrenging, vrije prijsvorming
en vrij ruilverkeer, met handhaving en verbetering der sociale wetgeving en met een
aanpassing der beloning van diensten in de beschutte bedrijven aan die der tewerkgestelden
in de onbeschutte bedrijven;
2. beperking van contingenteringen, monopolieheffingen, teeltregelingen en andere
crisismaatregelen, die handel, landbouw en industrie te zeer aan banden leggen.
Smid c.s. wilde de kleine boeren in het Noorden ter wille zijn en toch in de politiek van de
Vrijheidsbond geen verandering brengen, d.w.z. op het gebied van de landbouw een einde
maken, zodra de omstandigheden het toelieten. Smid c.s. verwachtte daarmee de overgang
van hun aanhangers naar de N.S.B. te voorkomen. Bron: vgl. volgende noot. Vgl. ook Oud,
Jongste verleden, dl. IV, p. 208.
Brief van Heldring aan de leden van de Vereeniging voor Economische Politiek, 30 december
1936, in Collectie-Heldring.
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durft. In Duitschland is de stemming het gevaarlijkst. Aan het volk worden door een
gedirigeerde pers allerlei leugens over stemmingen en gebeurtenissen voorgelegd,
en naar aanleiding daarvan worden de gedachten en wenschen in een richting geleid
die Berlijn wil. Daar de troep die daar regeert, brutaal, beginselloos en dikwijls
onhandig is, zijn te eeniger tijd de ergste gevolgen te verwachten. Op het oogenblik
is er een campagne tegen Nederland gaande en wordt Prins Bernhard voor een halven
landverrader uitgemaakt. De nota die onze Regeering naar aanleiding van het geval
aan Duitschland gericht heeft, is alleszins to the point en waardig.1
Gevaarlijker is de houding van Duitschland tegenover Spanje, waar het de Witten
vrijwel openlijk steunt, evenals Italië, het laatste ondanks zijn gentleman's agreement,
zoo pas met Engeland gesloten. Dit werd als een ontspannende factor aangemerkt,
maar men vraagt zich af, wat het eigenlijk te beteekenen heeft. De Spaansche
burgerstrijd is buskruit voor de Europeesche politiek.

24 Januari 1937.
Ik heb mijn collega's medegedeeld, dat het mijn voornemen is tegen het volgende
jaar of na mijn terugkeer uit Indië bij de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij af te treden. Het bedrijf verkeert in een zeer gunstigen
toestand. De Regeering heeft eindelijk, helaas te laat om voor voordeelige prijzen te
bouwen, op matige voorwaarden crediet verschaft. Twee vrachtschepen van 5000
ton en 5 kleine kustscheepjes hebben wij besteld, maar het mailschip dat wij voor
de handhaving van onzen passagiersdienst op Curaçao noodig hebben, kunnen wij
niet zonder bouwsubsidie bestellen, die wel niet los zal komen. Daar er geen werven
meer vrij zijn, staal bijna niet te bekomen is en levertijden onzeker zijn, is het beter
geduldig te wachten tot het oogenblik komt en intusschen onze kas met de thans
binnenvloeiende overschotten te versterken.
Intusschen is dit een onopgelost vraagstuk, evenals dat van de verdere vernieuwing
der vloot, waaraan in 7 jaren niets gedaan is. Een ander vraagstuk is dat van de
grootere veiligheid der pensioenaanspraken van het personeel. Ik hoop dit nog op te
lossen voordat ik de maatschappij verlaat.

1

N.a.v. misverstanden rond het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard wendde de
Ned. regering zich tot de Duitse; zij sprak tegen dat er sprake zou zijn geweest van
geringschatting van de Duitse ‘rijksvlag’ en het Duitse volkslied. Vgl. Keesings Historisch
archief 1934-1937, p. 2624.
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Ik zal haar dan 38 jaren als directeur gediend hebben, niet zonder fouten, maar met
de grootste toewijding. De grootste fout is de bouw van te veel schepen in 1919/1920
geweest tot te hooge prijzen. Sommige zijn in mijn afwezigheid besteld, o.a. de
volmaakt overbodige ‘Ares’, nog wel in régie bij Conrad, ons duurste schip. Ik gevoel
niet de minste behoefte uit mijn betrekking te gaan en werk nog even gemakkelijk
als 20 jaren geleden. Het is echter verstandig op 65-jarigen leeftijd de werkzaamheden
te verminderen en plaats voor anderen te maken. Een aangewezen opvolger is er niet
onder het personeel. Kruseman is de bekwaamste afdeelingschef, maar is te zeer
bureaucraat en weinig bemind onder het personeel. Volkenborn1, ook bekwaam, is
Duitscher en schijnt geen plan te hebben zich te laten naturaliseeren. Van Lennep2,
tot op zekere hoogte de rechterhand van Van Hasselt, is zeer ijverig, heeft veel tact
met binnen- en buitenlanders om te springen, maar is niet bekwaam genoeg om aan
het hoofd te staan. Ook in de tweede ploeg zie ik geen opvolger, behalve misschien
onder de zeer jonge, zooals Roozendaal, die ergens in Zuid-Amerika zit. Onze
hoofdagent Kies en Mijs, de agent te Colon, Huyse te Valparaiso komen niet in
aanmerking. Men zal misschien buiten om moeten zien, Valstar is ook zoo bij ons
gekomen.
Wat de onmiddellijke bezetting betreft, mijn collega's zijn allen zeer goed of
voortreffelijk in hun afdeeling. Van Hasselt behandelt de Europeesche vrachtzaken
en de financiën uitmuntend en heeft een groot overwicht op de internationale
bijeenkomsten, die hij bij te wonen heeft, voornamelijk ook op de Deutsche Levante
Linie, waar men zijn advies vaak trouw opvolgt. Aan Valstar3 hebben wij de prachtige
reorganisatie van het laad- en losbedrijf en de bezuiniging op de vloot te danken, die
voor Hudig4 te veel was. Hij onderhandelt uitmuntend met de vakbonden, zoowel
voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij als voor de
werkgeversvereenigingen, die hij voorzit en geniet groot prestige. Evenals Van
Hasselt weet hij precies wat hij wil en dit helder uit te drukken. Het is te hopen, dat
zij altijd goed met elkaar zullen kunnen samenwerken. Een enkele maal botst beider
beslistheid. Een bezwaar is, dat Van Hasselt de vloot niet kent en Valstar Europa
niet, West-Indië

1
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Hans Volkenborn, een Duitse neef van Heldring; na de oorlog bij de K.N.S.M. ontslagen en
naar Venezuela vertrokken.
Jhr. H. van Lennep.
S.M.D. Valstar.
D. Hudig.
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wel. Hudig oefent geringen invloed in den boezem der directie uit. Hij kent zijn
afdeeling, de indeeling der schepen, de passage- en assurentiezaken en West-Afrika
door en door en heeft een merkwaardigen slag van moeilijke dingen van Engelschen
gedaan te krijgen. Zijn inzicht is overigens beperkt en zeer gemakkelijk onder den
invloed van anderen. Hij is geheel aan de zaak gewijd. Jonckheer1, de jongste der
collega's, heeft uitmuntende hersens, een methodische werkwijze en zeer prettige
manieren. Hij heeft de West-Indische en Zuidamerikaansche vrachtzaken, de
‘geschillen’, den Hollandschen Lloyd, na Oost- en Zuid-Afrika onder zich gehad.
Hij heeft geen sterken wil, waardoor hij voor onderhandelingen met vakvereenigingen
en het leiding geven aan een groot technisch en nautisch personeel niet geschikt zou
zijn.
Of vier directeuren genoeg zal zijn ‘to manage the show’ betwijfel ik. Wanneer
zij allen hier zijn ongetwijfeld, maar telkens is er een - of twee - soms drie - voor
korten tijd in Hamburg, Londen of aan den Rijn, terwijl geregelde inspectie-reizen
zoowel overzee als in Europa bepaald noodig zijn. Ik voorzie dat men spoedig naar
den vijfden zal verlangen, die niet in eens van alle markten thuis zal zijn. Mijn
collega's willen het eens aanzien.
Ik heb dezer dagen het commissariaat van De Bary aangenomen,2 een Duitsche
bank van prima standing en door Redelmeier uitmuntend geleid, die zich
langzamerhand verhollandschen wil. In overleg met Trip, die Redelmeier vermoedelijk
er op gewezen heeft, heb ik mij bereid verklaard, daaraan mijn medewerking te
verleenen, mits ik niet alléén als Hollander behoefde toe te treden en een ebenbürtige
man tegelijk gekozen werd. Als zoodanig heeft men Van Doorninck bereid gevonden.
Behalve van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, waarvoor ik 3 maal bedankt
heb (wegens Van Aalst), de Rotterdamsche Bank in 1899, die toen een kleine
instelling was en mij polste of ik directeur wilde worden, de Bank voor de
Middellandsche Zee, die ik na den krach der Rotterdamsche Bank verliet, heb ik
geen aanzoeken van de zijde der banken gehad.

1
2

J.J. Jonckheer.
Heldring was van 9.1.1937-15.3.1940 commissaris van de Handel-Maatschappij H. Albert
de Bary & Co. N.V., A'dam, een in 1919 opgericht bedrijf, aanvankelijk handel, vooral wol,
maar spoedig hoofdzakelijk bankzaken. De oprichter, H. Albert de Bary, afkomstig uit een
Hugenotengeslacht in Düsseldorf, was tevoren werkzaam in Antwerpen. Hij bleef slechts
korte tijd in A'dam; eigenlijke spil van De Bary was Redelmeier.
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De verhouding tusschen Java-China-Japan Lijn en Koninklijke Paketvaart
Maatschappij is in een acuut stadium gekomen1 dank zij de aanmatigende en
onredelijke houding van deze laatste, met wie geen land te bezeilen is, daar haar
zwaartepunt te Batavia ligt, alwaar de directie onder leiding van Everts
grootheidswaan heeft en het opperbeheer hier bestaat uit den geheel versleten
Hummel, den wilden Koning, die alles door Paketvaartoogen zien, en Ruys, die nooit
een mond open doet. Men spreekt dan met Brand, die zonder prestige en
persoonlijkheid is.

13 Februari 1937.
Eenige dagen geleden had ik weer een bespreking aan de Nederlandsche Bank, op
verzoek van Beelaerts bijeengeroepen, om over de vraag te beraadslagen, welken
raad den Prins na zijn terugkeer van de huwelijksreis gegeven zal worden ten aanzien
van zijn verdere bezigheden. Aanwezig waren behalve Beelaerts, Trip, Crone, Crena
de Iongh en mijn persoon. Engelbrecht was wegens ziekte afwezig. De voorkeur van
den Prins, die intelligent is, gaat naar concrete dingen in de economische sfeer uit.
Het is een moeilijke en teere zaak. We waren het er over eens, dat hij geen voorzitter
of commissaris bij ondernemingen kan worden. Zijn plan is weer bij Nederlandsche
Handel-Maatschappij te werken, maar Crena zelf oordeelde dat dit niet meer dan
tijdelijk kan zijn. Beter is het, hem een rol in het Koloniaal Instituut te laten spelen
en hem daar een pied à terre te geven. Crena sprak van een beschermheerschap bij
de Hoogovens2, omdat deze vrij neutraal zijn, doch ik wees er op dat Kessler3 naar
een groot staalbedrijf streeft, door protectie in stand te houden, wat hevigen strijd
zal doen ontbranden. Hij kwam vervolgens met het denkbeeld hem in de organisatie
der bewapeningsindustrie te betrekken, ook niet zonder gevaren. Ik wees er op, dat
wij ook moeten vermijden hem voor Amsterdam te accapareeren, hetgeen kwaad
bloed in Rotterdam en de provincie zou zetten. Weliswaar heeft Rotterdam een
gevaarlijk plan, dat de doos in moet, nl. een Welvaartsmaatschappij, bestemd om
nieuwe industriebedrijven er boven op te helpen, een prachtig ding om den Prins te
zijner tijd in het
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Verder details ook op p. 1144 vlg. Vgl. voor achtergronden nog hier noot 1, p. 1144.
De Kon. Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken te IJmuiden, waarvan prins Bernhard
in 1948 commissaris werd.
Ir. G.A. Kessler, de president-directeur der K.N.H.S.
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middelpunt van mislukkingen te laten staan. Trip wil hem uitnoodigen de
vergaderingen van directie en commissarissen der Nederlandsche Bank bij te wonen.
Dit kan geen kwaad en is interessant, mits hij geen deel aan het bestuur neemt. Ik
meende, dat hij ook bij de Heide Maatschappij1 kan komen, maar alles bij elkaar
genomen, is het gemakkelijker negatief dan positief te adviseeren, in de meeste
gevallen ook beter.
Een belangrijk punt is ook het vinden van een goeden secretaris voor hem. Röell2,
die thans fungeert, is daarvoor niet de aangewezen man. Wij hebben afgesproken
eens om te zien.
Heden bezocht ik Colijn en bracht eerst de Java-China-Japan Lijn ter sprake, die
na eenige jaren ter zake van subsidie, die alle andere Nederlandsche reederijen in
haar positie krijgen (ook zij die minder zwaar verloren hebben), tusschen het
Departement van Koloniën en de Indische Regeering van het kastje naar den muur
gestuurd te zijn, nu eindelijk subsidie van de Maatschappij ter behartiging van de
Nationale Scheepvaartbelangen over 1936 ten bedrage van ongeveer 5 ton zou krijgen.
Handel en Financiën hadden het fiat reeds gegeven, toen een brief van Koloniën
kwam, die alles bedierf. Waarschijnlijk is Van der Waals de auteur, die met de zaak
slecht bekend is. Van Gelderen, dien ik onlangs bezocht, ontdekte het onheil in mijn
bijzijn - dit behandelen van gewichtige aangelegenheden dan eens door den eenen
dan door den anderen ambtenaar is echt departementaal - en zat er, naar het mij
voorkwam, oprecht mee in, daar hij meent dat de Java-China-Japan Lijn dit subsidie
toekomt. Hij zou met de andere departementen overleggen, maar ik meende goed te
doen de zaak met Colijn te bespreken, ofschoon hij den brief vermoedelijk zelf
geteekend heeft. Hij scheen er niets van te weten en beloofde mij de zaak in orde te
maken, toen hij hoorde dat de Java-China-Japan Lijn op de 5 ton gerekend had, toen
zij een nieuw schip van 3 millioen bestelde.3
Ik lichtte hem in over de steeds ellendige verhouding tot de Koninklijke Paketvaart
Maatschappij en moest, niet tot mijn verrassing, vernemen, dat de Regeering voor
de verkiezingen geen scheepsbouwcrediet meer ter beschikking zal stellen. ‘Oud
heeft’, zoo zeide
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De Kon. Nederlandsche Heidemaatschappij, waarvan prins Bernhard hoge beschermer werd.
Jhr. ir. W.G. Roëll.
Aldus kwam de zaak in orde.
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hij, ‘dat nooit gewild en wanneer je een Minister van Financiën hebt die overigens
goed is, kan je zoo iets niet forceeren, maar word ik opnieuw kabinetsformateur, dan
kan ik dienaangaande mijn voorwaarden stellen.’
Inderdaad ligt één der groote tekortkomingen op economisch gebied der Regeering
hier. Zij zou, door in 1934/35 20 millioen ter beschikking van de reederijen voor
aanbouw te stellen, hun positie ontzaglijk verlicht hebben. De andere groote fout,
ook voornamelijk bij Oud te zoeken, ligt in haar ingrijpen in het crediet.
Ik vroeg hem of Engeland eenig teeken heeft gegeven, welwillend te staan
tegenover de Ouchy-plannen, die plotseling, niemand gelooft met serieuzen
ondergrond, naar boven gekomen zijn. Hij zeide mij daarover met Runciman een
particuliere correspondentie gevoerd te hebben. Runciman had hem bericht, dat de
Engelsche Regeering de plannen met belangstelling volgde. Ik zeide hem daaraan
niet veel waarde te hechten, gezien ook dat Runciman een mooiprater is. Colijn gaf
dit toe, maar Runciman had ook kunnen antwoorden, dat Engeland, dat Ouchy
indertijd torpedeerde, nog op hetzelfde standpunt stond. Hij schiep eenigen moed in
het feit, dat dit antwoord niet gegeven was.
Ik wees hem er op, dat dan ook nog een grootere inschikkelijkheid op het gebied
van invoer, in de eerste plaats van Nederland zelf (vleesch van Denemarken), België
en Denemarken noodig zou zijn, vooral op agrarisch gebied. Colijn zeide, dat
Nederland de wenschelijke houding zeker zou toonen. Hij vreesde echter voor
Denemarken.
Het gesprek kwam vervolgens op de werking van het stabilisatiefonds1, dat thans
veel moeite heeft den gulden laag te houden. Ik zeide, dat het faciliteeren van den
invoer één van de voornaamste middelen om dat te bereiken was, tevens het gezondste,
alleen niet in de kraam der Roomschen passende, die inconsequent genoeg zijn om
én een lagen gulden én invoerbelemmering te wenschen. Colijn zag in die houding
en in hun vasthouden aan de ordening à la Steenberghe, het grootste gevaar voor
voortdurend conflict, dat ten slotte wel eens in een samengaan tusschen Roomsch
en Rood zou kunnen leiden. De rechtervleugel der Roomschen blijft daartegen sterk
gekant, de socialisten geven zich echter alle mogelijke moeite om dat samengaan
mogelijk te maken. Menschen als Van der Waerden en Van den Tempel, die sterke
vrijhandelsgezinde neigingen koesteren,

1

Het egalisatiefonds.
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onderdrukken die met het oog op de kans met de Roomschen aan de regeering te
komen.
Hij sprak ook over de mogelijkheid van stabilisatie van den gulden - ik geloof min
of meer hypothetisch. Ik ried hem het sterk af, daar de tijd er niet rijp voor is. Eerst
moet Frankrijk gesaneerd en Engeland bereid zijn, Duitschland de autarchie en de
oorlogszucht afgezworen hebben.
Ten slotte merkte ik op dat de afwikkeling van den landbouwsteun met meer
energie aangepakt moest worden. Granen bevinden zich thans op een prijsniveau dat
weldra de opheffing van den tarwesteun zal veroorloven. Intusschen kan de Vita
prijs (prijs van binnenlandsche tarwe aan de molens) verlaagd worden, bv. van ƒ
14,70 op ƒ 10 - wat 12 millioen kost maar waartegenover de steun aan de meelmolens
kan opgeheven worden. Zij dienen slechts tegen overmatigen invoer beschermd te
worden. De grootste moeilijkheid is de positie van de veehouderij die onder de lage
prijzen voor boter en kaas gedrukt blijft gaan en het nog niet zonder steun kan tellen.
Ik zeide dat het volslagen uitblijven van pogingen om onze boter een even goede
qualiteit en prijs als de Deensche te bezorgen daarbij een zeer ongunstigen indruk
maakt. Engeland zal voor ons een onbeperkte afnemer blijven en er is alle reden zich
naar de eischen van die markt te richten. Colijn ziet weinig licht in de
landbouwkwestie die hopeloos verward is en waarover een minister gaat - zoo zegt
hij - die er niets van begrijpt. Ik zeide hem dat de wereldinflatie waartoe de geweldige
stijging der goudproducten en der credietgeving moet leiden voor de oplossing van
het landbouwprobleem bevorderlijk zal zijn hoe gevaarlijke elementen daaraan ook
gepaard zullen gaan. Dit neemt natuurlijk niet weg dat de conjunctureele positie van
elk artikel afzonderlijk verschilt en voor sommige artikelen (Colijn noemde o.a.
rubber als onmatig opgedreven) een daling in prijs verwacht mag worden. Zoo zal
het anderzijds nog heel wat moeite kosten voordat de zuivelproducten uit hun misère
zijn.
De Minister van Landbouw wil blijkens zijn Memorie van Antwoord ter zake van
de Landbouwcrisisbegrooting de landbouwcrisiswet in dier voege wijzigen dat de
landbouw zich in bedrijfsorganen organiseert die ter zake van teeltregelingen en
export niet alleen uitvoerende doch ook regelende bevoegdheden krijgen waarbij de
handel zooveel mogelijk uitgeschakeld wordt. Het gaat lijnrecht tegen Colijn's
denkbeelden in die mij zeide dat er niets van komen zal. Die meening ben ik ook
toegedaan doch de politiek die dergelijke
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plannen inspireert, zal ze langen tijd voor het publiek houden en, vooral in dezen tijd
vlak voor de verkiezingen, de boeren paaien en onrust veroorzaken.

10 Maart 1937.
Ik heb heden aan commissarissen meegedeeld dat ik met 1 September de maatschappij
verlaat. Ik zal dan 38 jaren aan haar hoofd gestaan hebben en wil dan mijn reis naar
Oost-Azië en Indië gaan ondernemen, van Jet1 vergezeld.
Heden wordt ook bekend dat Hendrik Muller directeur bij De Bary wordt.
Redelmeier wilde een Hollandsche collega hebben. Ik heb toen de aandacht op dezen
fatsoenlijken, ijverigen en prettigen man gevestigd die maar niet boven de ongelukkige
Holland-Bombay2, waar hij min of meer vergeten dreigde te worden, uitkwam.
's Morgens was Wim Rehbock3 mij stralende van plezier komen vertellen, dat hij
zijn firma Hoffmann Schöffer4 ging verlaten om op uitnoodiging van Van Hengel5
bij de Hollandsche Stoomboot Maatschappij te komen, eerst als ‘kracht’, weldra als
directeur. Ik acht het geen goede keus. De brave Wim valt mee als neef, maar hij is
niet tactvol, niet heel bekwaam, weinig bemind en, naar mij voorkomt, weinig geschikt
om met werklieden op te schieten. Hij is, heel anders dan zijn vader, een echte Pruis.
Ik heb hem natuurlijk gefeliciteerd. Later hoorde ik dat de tegenwoordige directeuren
Arriens en Wesseling Dijkstra wilden, die door Van Hengel geketst werd. Dijkstra
is doorkneed in de zaken der West Afrika lijn, die de Hollandsche Boot ambieert
alleen voor zich te krijgen en bovendien een zeer bekwaam man, mijn rechterhand,
25 jaar geleden, en hij 25 jaar oud zijnde. Van Hasselt heeft mij reeds gezegd dat hij
hem gaarne als mijn opvolger bij de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij zou zien. De Hollandsche Stoomboot is thans een goede
onderneming; of de West Afrika lijn niet een te groot brok voor haar maag wordt
acht ik twijfelachtig.
De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij zal 3% dividend uitkeeren,
feitelijk nog uit subsidie van de Maatschappij ter behartiging van de Nationale
Scheepvaartbelangen, doch de Re-
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Heldrings oudste dochter.
Te A'dam, exportfirma op Brits-Indië.
Willem Rehbock, zoon van H.C. Rehbock.
De Amsterdamse koffiefirma.
J.F. van Hengel, de reder.
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geering staat het toe en de gang van zaken is zóó goed, dat wij behoudens onverwachte
tegenslagen over 1937 meer zullen kunnen uitkeeren. Wij willen ook nieuwe
aandeelen uitgeven, daarvoor is eenig dividend over 1936 noodig. De
Java-China-Japan Lijn krijgt nu volgens Zaalberg definitief subsidie van de
Maatschappij ter behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen over 1936.
Colijn heeft den zonderlingen brief van zijn departement ingetrokken.1 Het subsidie
over 1935 is haar echter door den neus geboord, zijnde dat geheele jaar en de
voorafgaande jaren op een alleronbehoorlijkste manier van het kastje naar den muur
gestuurd: van De Graaff (Koloniën) naar Verschuur, van dezen naar Koloniën, van
Koloniën naar Indië, telkens tusschen deze twee heen en weer geslingerd, toen weer
naar Handel, eindelijk naar de Maatschappij ter behartiging van de Nationale
Scheepvaartbelangen, waarop Koloniën nogmaals een spaak in het wiel stak, nu door
Colijn eruit getrokken.

18 Maart 1937.
Eergisteren bezocht ik Beelaerts om zijn aandacht op Dijckmeester als niet
ongeschikten secretaris voor den Prins te vestigen. Hij kent veel menschen in het
zakenleven en kan dus wel als vraagbaak dienen. Heeft niets te doen sedert de fusie
van de Hollandsche Bank voor West Indië met de Hollandsche Bank Unie en zou
het baantje wellicht aannemen. Het bezwaar is wellicht het verschil in leeftijd met
den Prins. Dijckmeester is 52 jaar. Bovendien is hij lang van stof en wat al te veel
behept met decorum. Ik noemde ook nog eenige jongeren, waarvan ik echter niet
geloof, dat zij hun tegenwoordige betrekking er voor zouden opofferen.
Beelaerts en ik waren het er over eens dat het jeugdige paar veel te lang op Mittersil
blijft hangen, dat een verzamelplaats van Amerikaansche en Engelsche nouveaux
riches en Oostenrijksche adellijke klaploopers is. Zij hebben er ‘the time of their
life’, maar van eenige instructie in waardigheid, die bij de Prinses niet overbodig is,
komt niets in. Te vreezen is ook, dat hetzelfde gezelschap later habitué op Soestdijk
wordt. Er is op het oogenblik niemand om hen te adviseeren. Zij zijn er met hun
tweeën op uitgetrokken, zelfs zonder knecht of kamenier.
Gisteren kwam het onverwachte bericht van het overlijden van Austen Chamberlain.
Ik heb hem maar eens ontmoet, 2 jaar geleden
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in Chatham House. Hij beantwoordde geheel aan de caricaturen die men van hem
maakt. Hij leek geheel uit zijn ‘wooden face’, zijn monocle, pandjesjas en orchidee
samengesteld te zijn maar was aangenaam hoffelijk en maakte - sprekende - den
indruk van niet de houten klaas te zijn waarvan hij het uiterlijk had. In Engeland
schreef men hem een beperkt verstand toe, maar onkreukbaar fatsoen en een grooten
invloed achter de coulissen nu hij - vrijwillig - niet meer in de Regeering zat.
Hierbij ligt een artikeltje1 dat ik de vorige maand over de Raadhuisbouw schreef.
Vader Willem2, volkomen ontbloot van aesthetische noties, heeft zich door Hulshoff,
den stadsarchitect, laten beduiden, dat deze den feitelijken bouw in handen moet
hebben waarvoor de brave Hulshof niet in de wieg is gelegd. In een eerder stadium
heb ik er toe medegewerkt, te voorkomen dat hij den bouw kreeg, zonder prijsvraag,
met Roland Holst Dudok en Staal als adviseurs, een heel raar idee. De Burgemeester
heeft mij toen verklaard, dat dit niet het plan was (wel geweest was maar zulks
erkende hij niet) en dat hij een ideeën-prijsvraag wilde. Thans is gebleken dat het
voorgeschreven program de architecten zóó bindt dat ideeën niet tot ontwikkeling
kunnen komen. Via Tjeenk heb ik voeling met de architectenwereld maar deze durft
niets in het openbaar te zeggen uit vrees van tegenwerking bij de beoordeeling van
de projecten.
Men moet het verdere verloop van deze zaak met bezorgdheid volgen. Miranda3
is hierin de ‘âme damnée’ van De Vlugt en het peil van den Gemeenteraad is niet
van dien aard, dat men daar correctie van verwachten mag.

15 April 1937.
Dezer dagen heb ik mijn goeden schoonvader begraven, te Versoix aan het meer van
Genève waar hij het laatste jaar met zijn vrouw doorgebracht had. Hij was een
beminnelijk man, dien we zeer zullen missen. Alle kinderen hielden van hem. Het
lot van mijn schoonmoeder is niet te benijden. Na meer dan 50 jaar huwelijk blijft
zij alleen achter, ten prooi aan die ellendige trilziekte (la maladie de Parkinson noemt
men deze in Frankrijk), die steeds erger wordt, maar niet sloopt.
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24 April 1937.
Vier dagen te Londen doorgebracht om de Van Swinderens die ik zooveel jaren
gekend heb nog eens in het gezantschap te ontmoeten. Ik at bij hen, ging met hen
Candida van Shaw zien en ten slotte lunchten zij met mij. Aan tafel is van Swinderen
nog op dreef als altijd, maar zakelijk is hij sterk gezakt, trouwens nooit een groote
figuur geweest. Zijn positie te Londen is op zijn groote populariteit in Engelsche
kringen gegrond. De Graeff heeft tweemaal geprobeerd van ons gezantschap een
ambassade te maken maar de Engelsche Regeering blijft weigeren, omdat zij het
precedent vreest. Met Hirst ging ik nog naar Dunford House in Sussex en bleef er
een nacht. Een dag besteedde ik aan St. Leonard on Sea, om een adres voor Alex'1
vacantie te vinden.
Ik ging ook een kijkje op de Rothschild-veiling nemen, die in het familie-huis bij
Hydepark-corner gehouden werd, en was verbaasd over de wansmaak van de
inwendige decoratie uit den slechten Victoria-tijd. De prijzen van schilderijen zijn
thans zoo hoog, dat ik besloten heb de mijne door Sotheby aan den man te brengen.
Dr. Borenius, hun kunstkenner, ried het mij zeer aan.

28 April 1937.
Gisterenavond een voordracht2 over de kansen van vrijeren handel te Londen, zeer
tegen mijn zin, want ik ben zeer sceptisch over de werkelijke gezindheid der
regeeringen. Alleen een nog veel sterkere prijsstijging kan dit doel bereiken, maar
dat beteekent inflatie, met alle weeën, daaruit komende.

30 Mei 1937.
Vandaag thuisgekomen van een reis naar Italië, Sicilië en de Levant3, vind ik de
verkiezingen afgeloopen.4 Er blijkt toch uit, dat een breede
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Eén van Heldrings zoons.
Vgl. Heldrings voordracht voor de Ned. Vereeniging voor Vrijhandel, 27 april 1937. Hier
als bijlage.
Een reisverslag 1-25 mei 1937 in Collectie-Heldring. In Rome bezocht Heldring het mede
door hem opgerichte Historisch Instituut.
Uitslag: R.K. Staatspartij 31 (was 28); R.K. Volkspartij 0 (1); A.R. 17 (14); C.H.U. 8 (10);
Staatk. Geref. 2 (3); Herv. Geref. Staatsp. 0 (1); Vrijheidsbond 4 (7); Vrijzinnig-democr. 6
(6); S.D.A.P. 23 (22); C.P.H. (Communisten) 3 (4); Verbond v. Nat. Herstel, Nat. Boerenb.,
Rev. Social. Partij elk 0 (elk 1); Chr. dem. Unie 2 (1); N.S.B. 4 (0).

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1226
massa, die zwevend is, krachtige of sympathieke figuren steunt. Colijn en in mindere
mate Oud hebben het vertrouwen, dientengevolge boekt Antirevolutionair een groote
winst en worden de Vrijzinnig-Democraten tegen het verlies behoed dat Marchant
hun dreigde te bezorgen. De liberalen hebben geen figuren van eenige beteekenis en
maakten in hun propaganda een stumperigen indruk, meeloopers van Colijn. Zij
verliezen zwaar. De Christelijk-Historischen, die alleen door De Geer eenigermate
gereleveerd worden, komen er iets minder slecht van af. Het is overigens bezig een
partij zonder raison d'être te worden. De Nationaal-Socialistische Beweging krijgt
haar domme, holle en oneerlijke drukte op zijn brood. Zij heeft voor goed afgedaan.
Ik heb haar nimmer eenige kans toegeschreven, maar dat de Nederlanders haar zóó
goed peilen, is verblijdend. Haar optreden heeft allicht de democratische reactie
bevorderd, en ook de beweging ‘Eenheid door Democratie’1 zal wel ten gunste van
de Vrijzinnig-Democraten uitgevallen zijn. De betere gang van zaken sedert het
najaar heeft natuurlijk de meeste beteekenis voor de richting der kleurloozen gehad.
Bevonden wij ons nog in een deflatie-tijdperk, dan hadden velen naar de
Nationaal-Socialistische Beweging en de Communisten geluisterd. De bedenkelijke
zijde van den uitslag is de versterking der Roomsch-Katholieke partij, die Colijn het
licht niet in de oogen gunt en op economisch gebied lijnrecht staat tegenover de
opvattingen die Colijn in zijn verkiezingscampagne verdedigd heeft en waarop een
liberaal niet veel heeft aan te merken. Colijn heeft thans de kabinetsopdracht; het is
de vraag of hij het met de Roomsch-Katholieken eens wordt, die de liberalen niet in
de regeering wenschen, hetgeen hij wel wenscht, althans zoo was het toen zij nog 7
leden in de Kamer telden, 4 is wellicht te gering om mee te tellen. Een zuiver clericaal
ministerie is naar de getalsterkte mogelijk, maar daarvoor ontbreekt de basis. Ook
Roomsch-Rood is mogelijk geworden, en indien de ordening op den voorgrond
gesteld wordt, vereenigt deze de Roomsch-Katholieken en de Sociaal-Democratische
Arbeiders Partij op economisch gebied wel, maar op geestelijk gebied blijft de gaping
groot. De rechtsche Roomsch-Katholieke vleugel zal zich tegen een dergelijke unie
zeker scherp verzetten.

1

In 1935 gesticht, beoogde het vormen van een front tegen alle krachten, die het democratisch
staatsbestel afbreuk wilden doen.
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Mijn oude makker Roosegaarde Bisschop1 is gisteren overleden. Een hart van goud
onder een ruwen bolster. Hij was de ziel der Java-China-Japan Lijn, hoezeer ook niet
altijd met overleg handelende.a

12 Juni 1937.
Sedert 10 dagen ongeveer is Colijn bezig te trachten een ministerie te vormen. Naar
Rutgers mij meedeelt, streeft hij naar een breede basis, dus kerkelijke partijen plus
Vrijzinnig-Democraten en liberalen. De Vrijzinnig-Democraten hebben echter zijn
program afgewezen als zijnde te ‘rechts’ en te veel van de schatkist voor defensie
eischend. Oud, die Financiën zou behouden, wil daar niet aan. Colijn heeft daarop
het program in linkschen zin gewijzigd, de defensieuitgaven, waarop hij staat, echter
behouden. Het is de vraag, of Oud en ook de Roomschen dit aanvaarden. In
laatstgenoemd kamp is men er over ontstemd, dat niet zij de opdracht tot
kabinetsformatie ontvingen, en inderdaad verwondert menigeen zich daarover. Zij
vormen immers de grootste partij. De Koningin, die zeer op Colijn gesteld is, heeft
echter in zijn persoonlijk succes bij de verkiezingen, aanleiding gevonden het eerst
met hem te probeeren, hem daarmede moeilijkheden bezorgend, die vermoedelijk
vermeden zouden zijn, als de Roomschen het zaakje hadden willen opknappen. Zij
zouden naar een clericaal ministerie gestreefd hebben, wat niet gelukt zou zijn, daar
de Antirevolutionairen daartoe niet te vinden zijn - althans niet dan in den uitersten
nood, en na mislukking van hun poging zou het voor Colijn veel gemakkelijker
geweest zijn op basis van een eigen program te slagen dan het nu voor hem is, nu
hij de Roomschen en de Vrijzinnig-Democraten moet winnen. Ik vrees, dat de
liberalen met een meegaand man als Van Lidth2 niet veel moeilijkheden zullen
veroorzaken, misschien tot nadeel der partij. Een der voornaamste zaken waarin ik
niet op Van Lidth's standvastigheid vertrouw, is de door de Commissie-De Vries3
(Verkeers-commissie) voorbereide regeling van het goederenvervoer per spoor, per
auto en te water, het laatste met inbegrip van de wilde binnenvaart, die niet alleen

1
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P.J. Roosegaarde Bisschop, de directeur der Java-China-Japan Lijn.
Enige passages over prinses Juliana en prins Bernhard weggelaten.
Jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude (1935-1937 minister van waterstaat).
De Centrale Commissie van Advies en Bijstand voor het Verkeersfonds, welke de regeling
voorbereidde, die ten grondslag lag aan de ontwerp-wet Coördinatie van het vervoer (30 juni
1938).
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groote verstarring te weeg zal brengen, maar, als zijnde onvereenigbaar met de
Rijnvaart-acte, niet op den conventioneelen Rijn - dat wil zeggen den Rijn, de Waal
en hun mondingen, dus het geheele Rotterdamsche gebied - in toepassing gebracht
kan worden, als gevolg waarvan Rotterdam vrijgesteld en Amsterdam gebonden zal
zijn; dezelfde discriminatie die zich in de Evenredige Vrachtverdeeling voordoet.1
Ik heb Colijn ertegen gewaarschuwd. Sedertdien lees ik een uitlating van Van
Lidth, waaruit ik afleid, dat hij de regeling van het goederenvervoer aanvaardt, zooals
hij die van het personenvervoer reeds in werking gesteld heeft, maar deze levert veel
minder bezwaar op. Het is een ernstig ding, waarvan weinig menschen de strekking
begrijpen. Ik vrees ook, dat indien Colijn in zijn poging slaagt, hij op het gebied der
ordening een veer zal moeten laten.
Geen feller ordenaars zijn er tegenwoordig dan een deel der
Christelijk-Historischen. Prof. F. de Vries, de Voorzitter der genoemde Commissie,
Prof. Lieftinck en Van Rhijn, de secretaris-generaal van Landbouw en van Handel,
zijn de prototypen ervan. Gisteren heeft de Landbouwcrisiscommissie het voorontwerp
van een perpetueering van de Landbouwcrisiswet, dus van ordening van het
landbouwbedrijf met dwingende bevoegdheden, behandeld, doch niet afgedaan.2
Alle sprekers uit landbouwkringen, behalve Van den Heuvel, waren tegen het ontwerp,
het Koninklijk Landbouwcomité principieel, de Roomschen omdat de wet te veel
macht aan de Regeering, te weinig aan de landbouworganen verschaft, terwijl de
niet-landbouwers in de commissie haar verwerpen omdat zij ordening met dergelijke
bevoegdheden een gevaarlijken waan achten en ten sterkste opkomen tegen de macht
die de landbouw over de andere bedrijfstakken zou verkrijgen. Van Rhijn heeft toen
het principieele standpunt ingenomen, dat er geen redelijk vooruitzicht op een vrijer
ruilverkeer bestaat, dat nu reeds de handel tusschen de landen er niet meer een is
tusschen individuen, doch binnen het raam van contingenteeringen valt, die de
regeeringen allerwege hebben ingevoerd. Het is daarom noodig dat het bedrijfsleven,
in de eerste plaats de landbouw, die van het vrije ruilverkeer afhankelijk geweest is,
zich van de wereldmarkt vrijmaakt en duurzaam geordend wordt. Zijn rede was
geestdriftig en maakte op Nysing, den Voorzitter van het

1
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Vgl. hier p. 1155.
Vgl. hier p. 1221.
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Koninklijk Landbouw Comité, indruk. Dat de voorstelling van zaken ten aanzien
van den tegenwoordigen aard van den handel onjuist was, ontging hem schijnbaar.
De tijd ontbrak voor replieken, zoodat we over 4 weken weer bijeenkomen om de
principieele vraag uit te vechten. Colijn heeft mij eenigen tijd geleden gezegd, dat
van het denkbeeld van Deckers niets kwam, maar de eigenlijke vader ervan, Van
Rhijn, geeft geen kamp, en het is best mogelijk, dat hij òf een van zijn partijgenooten
gelegenheid krijgen hun theorieën op ons arme vaderland te beproeven.

25 Juni 1937.
Sedert eenige dagen hebben wij, na lang gewurm, een nieuw ministerie1, waarvan
men kan zeggen, dat indien het land niet in de soep gereden wordt, het niet aan zijn
samenstelling te danken zal zijn. Zij zijn voor het meerendeel bekwaam genoeg,
maar hun ordeningsmanie en protectionistische gezindheid doen niets goeds beloven.
Colijn heeft zich bij deze formatie een slecht tacticus betoond. Door de opdracht
dadelijk te aanvaarden, plaatste hij zich in de positie van de medewerking van de
Roomschen te moeten vragen, die hem den voet op den nek gezet hebben. Zijn
verkiezingscampagne was antiordening en liberaal, hij kreeg wellicht 200.000 liberale
stemmen en komt nu met een Kabinet, dat in meerderheid lijnrecht tegen zijn ideeën
gekant is. Had hij de opdracht afgewezen en de eerste zorg aan de Katholieken
overgelaten, dan zouden dezen niet geslaagd zijn en ware het voor hem in tweede
instantie gemakkelijk geweest, een Kabinet op den door hem gewenschten grondslag
te vormen.
Het is overigens lang niet onwaarschijnlijk, dat het nieuwe Kabinet zich spoedig
zoo weinig homogeen zal bevinden, dat het uit elkaar valt. Dan is of een burgerlijk
Kabinet op breede basis (clericalen met liberalen en vrijzinnig-democraten) of een
Roomsch-rood ministerie mogelijk. De linkervleugel der Roomschen is sterk
anti-Colijn en anti-liberaal, de socialisten worden dagelijks meer bourgeois en
monarchaal, terwijl Oud met zijn Vrijzinnig-Democratische fractie zich er
waarschijnlijk op toeleggen, te zijner tijd de schakel tusschen deze

1

Vgl. hier p. 1227. Het vierde kabinet-Colijn: H. van Boeijen (binnenl. zaken); mr. J.A.N.
Patijn (buitenl. zaken vanaf 1.10.'37); mr. J.A. de Wilde (financiën); mr. C.M.J.F. Goseling
(justitie); dr. J.R. Slotemaker de Bruïne (O., K. en W.); C.J.I.M. Welter (koloniën), mr. dr.
ir. J.A.M. van Buuren (waterstaat); mr. M.P.L. Steenberghe (econ. zaken); dr. J.J.C. van Dijk
(defensie); mr. C.P.M. Romme (sociale zaken); dr. H. Colijn (alg. zaken).
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twee groote partijen te vormen. Van de aftredenden betreur ik De Graeff om
persoonlijke redenen: ik had zeer aangename aanraking met hem. Hij is a perfect
gentleman, niet zeer bekwaam en niet altijd bedachtzaam in zijn uitlatingen, een
harde werker, wars van het ceremonieel, waaraan een Minister van Buitenlandsche
Zaken gelooven moet. Hij is overtuigd anti-rechtsch en heeft niet in een clericaal
ministerie willen zitten. Ik hoop, dat hij Commissaris der Koningin in Noord-Holland
wordt1, waar Röell op aftreden staat en De Vlugt geen kans maakt.
Zijn opvolger ad interim Colijn2 is voor het ambt ongeschikt, wegens zijn
loslippigheid, zijn neiging tot doceeren en het gemak waarmede buitenlandsche
diplomaten zijn ijdelheid zullen weten te streelen. Fransch spreekt hij slecht.
Overigens prachtig voor den commerciëelen kant der zaak, die De Graeff niet
interesseerde. Colijn zal zich zeker zoo spoedig mogelijk van dit baantje losmaken,
maar weet geen geschikten candidaat.
Gelissen is geen verlies. Hij moet een knap technicus zijn, maar is een bewindsman
zonder stuur, de wanhoop en tevens de gevangene van zijn ambtenaren; belooft veel
en doet weinig. Ik heb geen al te aangename herinneringen aan hem. Zijn opvolger
Steenberghe is veel zakelijker en een aangenaam man, maar een gevaarlijk drijver
op ordeningsgebied en in de handelspolitiek.
De Wilde3 aan Financiën kan wel goed zijn, evenals Van Dijk aan Defensie, beiden
rustige nuchtere menschen. Welter zie ik met eenige vrees aan Koloniën, een man
van stemmingen, beurtelings in kinderlijke geestdrift en paniek, voorts zeer ambitieus,
maar niet zeer bekwaam.
Goseling en Romme ken ik niet, vermoedelijk agressief Roomsch, vrij links en
geneigd den zeer rooden vleugel van hun partij den wind uit de zeilen te nemen. De
eenige knappe politicus der Christelijk-Historischen, De Geer, is niet in het tiental
opgenomen, misschien om gezondheidsredenen. Slotemaker4 schijnt men faute de
mieux gehouden te hebben, pauvre sire. De nieuwe man aan Binnenland-
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sche Zaken1 is een onbekende, een benepen burgermannetje, naar ik hoor. Ten slotte
moet de ‘partijlooze’ Van Buuren2, Roomsch geboren, een ambtenaar zijn, die uit
Indië den roep van lastig en initiatiefloos te zijn, medebrengt. Alles tezamen geen
zeer vertrouwenwekkende ploeg.
Van de aftredenden ware nog Van Lidth te noemen, die bij de Roomschen populair
is, omdat hij, liberaal, sterke ordeningsneigingen aan den dag legt. Hij heeft zich de
sympathie van de Kamer weten te winnen, maar heeft hoegenaamd geen ruggegraat,
een allemansvriend, overigens bekwaam, zoodat ik hem als commissaris bij de
Java-China-Japan Lijn voorstel, op grond van zijn bekendheid met Oost-Azië.3

1 Juli 1937.
Ik ben even te Londen geweest om afscheid te nemen van enkele zakenvrienden met
wie ik vele jaren gewerkt heb. Het is een bevrediging te bevinden, dat men bij
dergelijke relaties - het geldt even goed voor agenten in andere landen - slechts lof
hoort over de intelligente samenwerking met en de doorloopend fatsoenlijke
handelwijze van Amsterdam. Wij hebben onze fouten, maar wij hebben als
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij een heel goeden naam in alle
streken waar haar schepen varen. Dat dit zoo blijve. Ik twijfel er niet aan.
Geleid door de mooie prijzen op de Rothschild-veiling in April behaald en
aangemoedigd door Maier van Colnaghi en Borenius van Sotheby heb ik gepoogd
mijn Italiaansche schilderijen en de Velasquez te Londen te verkoopen, zonder succes.
Ik berg ze dus weer op, evenals waarschijnlijk de buste en de Fransche commodes,
die morgen in veiling komen, maar waarvoor zoo lage prijsnoties bestaan, dat ik ze
ook wel zal ophouden. Tot nu toe heb ik slechts één schilderij goed verkocht, nl. het
prachtige portret van Sustermans. Kunst is een gevaarlijke belegging, tenzij men tijd
heeft, koopjes op te snorren. Een schrale troost is het te weten, dat slechts één aankoop
van slechte qualiteit geweest is.
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Mr. dr. ir. J.A.M. van Buuren.
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14 Juli 1937.
Het vierjarig mandaat van de Economische Raad loopt af. Ik heb mij niet
herbenoembaar gesteld, mijn wereldreis op 1 September aanvaardende. Het lichaam
heeft in het geheel niet de beteekenis verworven die men er oorspronkelijk van
verwachtte, daar de Regeering de voornaamste economische maatregelen, principieele
deelen van haar beleid, zonder raadpleging neemt. Met een krachtigen, in Den Haag
woonachtigen voorzitter zou de positie nog iets voornamer geworden zijn dan zij
werd. De Vooys, hoewel bekwaam en zeer belezen, heeft het te druk met kunstzijde
en steenkolen1 en accepteert te veel een positie op het tweede plan. De Economische
Raad is nu door zijn vaste commissie een nuttig lichaam voor toezicht op zekere
deelen van het economische leven - uitvoering, minder ontwerpen - geworden. Zoo
was ik voorzitter van de Commissies voor de Handelsverdragen en den Economischen
Voorlichtingsdienst.
Dezer dagen heb ik van den Raad en de commissies afscheid genomen.

22 Juli 1937.
Lang met Welter2 zitten praten, die vol goeden wil is, maar vreest dat van Japan elk
oogenblik een coup de main op Indië te verwachten is. Inderdaad bestaat dit gevaar,
te grooter daar leger en vloot in Japan zich soms niet aan Tokio storen, maar hun
eigen glorie najagen.
Welter toonde zich ongerust over de mate van staatsinmenging waartoe men in
Indië al gekomen is, zonder dat er een haan naar kraait. Het laatste voorstel,
consignatie van cambrics te verbieden en te vervangen door een stelsel van afschepen
op order, heeft hij geketst. De Indische ambtenaren willen dit, om beter in staat te
zijn, de invoeren van de verschillende landen tegen elkaar uit te spelen. Overigens
is de wind gunstig. De inkomsten vloeien rijkelijk. Ik ried hem aan daarvan gebruik
te maken om de inkomsten die niet tot het gewone budget behooren - tin, opium,
enz. - uit de begrooting te lichten en voor aflossing te bestemmen. Hij zeide, dat dit
reeds gedeeltelijk geschiedt en hij van plan is dien weg verder in te slaan.
Hij is ook voornemens Nieuw Guinea staatkundig en economisch
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Als directeur der A.K.U. en commissaris der Staatsmijnen.
De nieuwe minister van koloniën.
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ter hand te nemen - althans in dien geest op Starkenborgh in te werken. Men is daar
sedert 1934 wat actiever geworden, vooral op den Vogelkop, maar er is nog veel te
doen, o.a. door gewone verkenning van terrein en volk en door uitbreiding van
bestuur. De Engelsche manier van permanente Nieuw-Guinea bestuurders zou zeer
wenschelijk zijn.
De oude heer Boreel is dezer dagen overleden, 85 jaar. Nog eenige maanden
geleden liep ik met hem in het Heerenduin, dat hem behoorde, drie uur, duin op, duin
af, zonder dat hij de minste vermoeidheid verried. Hij was uiterlijk het type van den
18e eeuwschen edelman, een direct afstammeling van het regentengeslacht uit dien
tijd en daarvoor. Veel charme ging van hem uit. Tot het laatst toe interesseerde hij
zich voor allerlei zaken, o.a. aardrijkskunde. Hij had zijn buitens Waterland en
Beeckestijn verlaten en leefde klein - later weer meer overeenkomstig zijn stand op Overbeek te Bloemendaal, bewerende dat hij steeds nog inteerde. Booze tongen
zeggen, dat het alleen maar gierigheid was.

25 Juli 1937.
Even naar Hamburg en Kopenhagen geweest om van onze agenten aldaar afscheid
te nemen.
Sedert eenige jaren ben ik bezig met een plan, de prachtige duinen tusschen
IJmuiden en den Bloemendaalschen zeeweg als natuurmonument te behouden, althans
dat gedeelte, zeker 2000 HA, dat niet voor bebouwing in aanmerking komt. Zekere
moedgevende uitlatingen van Van Doorninck hadden mij doen gelooven, dat van
Financiën een steun à fond perdu te verkrijgen zou zijn, mits Provincie en Gemeenten
(in de eerste plaats Bloemendaal) meededen. De architect Verhagen heeft een zeer
aantrekkelijk bebouwingsplan van den duinzoom, die bij de bebouwde deelen van
Bloemendaal en Velzen aansluit, ontworpen. Eigenaren zijn de Erven Van der Vliet,
Cremer, Van Hoorn en van het Noordelijkste stuk de zoo juist overleden heer Boreel.
Wij hadden gehoopt met dezen over den afstand te kunnen onderhandelen, maar een
bezoek aan Financiën, waar ik op raad van Van Doorninck den heer Bakker sprak,
heeft mij doen zien, dat men daar vóór alles er op uit is, de schatkist te sparen, hoewel
de heer Bakker persoonlijk voor een natuurvriend doorgaat. Wij zullen den langen
en moeizamen weg van een streekplan moeten bewandelen, hetgeen medebrengt dat
de Gemeenteraden van Bloemendaal en Velzen ervoor gewonnen moeten worden
en tevens de
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commissaris en gedeputeerden van Noord Holland, evenals den Minister van
Binnenlandsche Zaken.
Voordat deze instanties het er over eens zijn, verstrijken jaren en intusschen worden
allicht kostbare stukken natuur verkocht en bedorven. Daarbij komt, dat ik in de
eerste 10 maanden in verband met mijn vertrek naar Azië er niets aan kan doen,
terwijl ik tot nu toe de beweegkracht in deze aangelegenheid was.

1 Augustus 1937.
Na overleg met mijn medebestuursleden heb ik gisteren Karnebeek verzocht van mij
het voorzitterschap van het Nederlandsche Zuid-Amerikaansche Instituut over te
nemen. Het is nog niet duidelijk welke rol het in de toekomst zal spelen nu de
handelsmissie teruggekeerd is. Het verdere voorlichtingswerk geschiedt beter door
den Economischen Voorlichtingsdienst. Het bedrijfsleven moet nu diligent blijven
en van Zuid-Amerika een belangrijker afzetgebied voor ons land maken dan het thans
is. Het is zeer goed mogelijk, dat in die werkzaamheden een taak voor het Instituut
ligt. Tot nu toe doet het niet veel anders dan de Nederlandsche Kamer van Koophandel
te Buenos Aires en een comité van Nederlanders van gelijke strekking te subsidieeren
en in algemeenen zin de aandacht op Zuid-Amerika te vestigen.
Het is daarbij een nuttig representatief orgaan tegenover de Regeering en de
gezanten der Zuid-Amerikaansche staten. Zijn eenige groote daad was de missie,
waartoe het den stoot gaf en waarvan het de samenstelling en de financiën tezamen
met de Regeering organiseerde. Eindelooze moeite heb ik daarmede in 1935/36
gehad, maar ten slotte is het gelukt en de missie heeft althans in Zuid-Amerika een
uitmuntenden indruk gemaakt.1
Het ligt in de natuur der zaak, dat dezelfde heeren, die met plaatselijke kennis en
nieuwe denkbeelden terugkomen, aan de verwezenlijking daarvan in den boezem
van het Instituut werkzaam blijven. Er was dus reeds besloten, dat Keus, die bovendien
te veraf woont (Hengelo), als ondervoorzitter door Menten vervangen zal worden,
terwijl Gelderman, Daniels en Verloop nieuwe bestuursleden zullen zijn. Onder deze
omstandigheden kan ik bezwaarlijk naar Oost-Azië vertrekken en voorzitter blijven.
Geen beter man dan Karnebeek valt
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op het oogenblik aan te wijzen. Ik vond hem dadelijk bereid. Het was alsof hij hierop
had zitten wachten.
Vandaag ga ik voor een dag of 10 met Frederik1 op reis.

15 Augustus 1937.
Op 10 Augustus van dit reisje terug. Naar Parijs en langs den Rijn terug. In Frankrijk
niets van onrust gemerkt en in Duitschland niets van honger. Zoo gaat het meestal
met toeristen. Toch roert het nog in Frankrijk, al zit het Parlement niet en pakken
Chautemps en Bonnet flink aan. Het is juist de vraag of flink aanpakken niet op
nieuw verzet zal stuiten, hoewel men zegt, dat de werkman genoeg van de
staak-maar-raak-beweging krijgt. Maar de bemanning van de ‘Isle de France’,
waarmede wij op 2 September naar New York vertrekken, heeft gisteren het vertrek
van de boot op een kruistochtje naar het Noorden onmogelijk gemaakt door den dag
te voren met een eisch om loonsverhooging in staking te gaan. Indien dit zich begin
September zou herhalen, missen wij te Vancouver onze aansluiting met de ‘Empress
of Asia’ op 18 September naar Japan.
In Duitschland heerscht orde, maar terreur, waarvoor de meeste menschen niet
uitkomen tegenover den vreemdeling, bang als zij zijn voor de zeer verspreide
spionnage. De oogst zal ten 2e of 3e male slecht uitvallen, de prijzen der
levensmiddelen, voor zoover te verkrijgen, stijgen ondanks hardnekkige
drukmaatregelen. De ontevredenheid onder de massa moet dan ook groeiende zijn.
Hoe komen beide landen uit het financieele moeras? En Italië?
Over eenige weken verlaat ik de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij. De groote drukte van het liquideeren en opruimen, daaraan
voorafgaande, verhindert mij er veel over te peinzen, maar telkens komt bij mij de
spijt op, dezen werkkring achter mij te moeten laten, zonder dat eenige physieke
krachtsvermindering mij er toe noodzaakt. Zij is mij lief geworden. Toch is het beter
zoo. Ik kan nu nog een reis maken, zooals die welke op het programma staat en mij
in de werkzaamheden van een Eerste-Kamerlid inwerken, over een jaar of 5 misschien
niet meer, en zou dat het geval zijn, dan zou ik ook reeds te oud voor het werk van
directeur der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij geworden zijn.
Bovendien zit over eenige jaren de scheepvaart waarschijnlijk weer in het
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gedrang, want de tegenwoordige boom is voor een groot deel aan de
bewapeningsbehoefte - ertsvervoer - toe te schrijven, en er staat veel te veel tonnage
op stapel. Dan is het moeilijker het roer over te geven dan nu, nu er geld als water
verdiend wordt. Het financieele offer is echter niet gering, want mijn pensioen
bedraagt ⅓ van het salaris, en zoolang ik mijn huis op de Heerengracht en mijn
Italiaansche en Spaansche schilderijen niet verkocht heb, zal ik moeite hebben op
mijn tegenwoordigen reeds gereduceerden stand te leven. Mijn collega's wenschen
mij voorloopig niet te vervangen en te probeeren het met hun vieren te stellen.
Ofschoon 5 man een overbezetting is, wanneer de vijfde, zooals ik, niet zeer sterk
door bijkomstige arbeid, zooals die voor den Economischen Raad, vroeger voor de
Kamer van Koophandel, het Zuid-Amerika Instituut enz. in beslag genomen wordt,
zal een ziekte of een langdurige dienstreis doen blijken, dat men het met 4 niet af
kan. Onze vaart op vele hemelstreken brengt veel reizen mede, en ik vrees dat dit te
zeer beperkt zal worden.
Er zal geen bepaalde leider zijn. Van Hasselt en Valstar zijn beiden zeer bekwaam,
doch de eerste heeft zich nimmer met de schepen en arbeidszaken ingelaten, de ander
niet met de Europeesche vrachtzaken en de vertegenwoordiging in die landen. Van
Hasselt heeft een meer algemeene kijk op de wereld en een scherp oordeel. In het
laatste staat Valstar niet bij hem achter, maar hij concentreert zich op zijn arbeidsveld,
vaak in zoo sterke mate, dat hij de grootere sfeer er om heen niet ziet. Hij is in zoover
een moeilijk man in team-work, zooals een directie moet leveren, dat hij door het
opgaan in zijn werk, dat hij overigens uitmuntend verricht, verzuimt zijn collega's
op de hoogte te houden en afspraken vergeet. Telkens weten zij niet, waar hij op te
sporen is. Overigens is hij een uitmuntend debater, die iedereen slaat, ook de leiders
der vakvereenigingen, waarmede hij veel onderhandelen moet. Hij is gauw op zijn
teentjes getrapt, maar overigens een loyale, prettige en frissche figuur. Van Hasselt
en hij respecteeren elkaar, soms komen echter botsingen voor, ook wel door de
cassante wijze waarop Van Hasselt zich soms uitlaat. Jonckheer is veel jonger, ook
bekwaam, een methodisch werker, die een zekere neiging om moeilijkheden te
ontgaan en geen sterk karakter heeft, in zijn nadeel telt. Hudig is altijd toegewijd en
zeer actief, maar zonder zelfstandig oordeel in groote dingen. Hij is 63 jaar en blijft
niet lang meer.
Onder de procuratiehouders schuilt, vrees ik, geen prima timmerhout voor directeur.
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Ik heb aan commissarissen en directeuren een beschouwing van den toestand der
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij achtergelaten, waarin ik o.m.
op de zwakke punten wijs. Het bedenkelijkste daaronder is de onrendabiliteit der
Europeesche vaart in verband met de noodzakelijke vlootvernieuwing. Sedert den
grooten oorlog zijn de exploitatiekosten nimmer in verhouding tot de vrachten gedaald,
en daar de Europeesche vaart met kleine schepen, die haast even zwaar bemand zijn
als de groote - de loonen spelen de grootste rol - uitgeoefend moet worden, laat zij
in normale omstandigheden een zwaar verlies. Thans, met zeer hooge vrachten op
de open markt, kunnen talrijke kleine schepen, die in het stille seizoen stilliggen,
met voordeel bevracht worden, maar in de geregelde lijnvaart, waarin met matig
verhoogde of nauwelijks verhoogde tariefvrachten gewerkt wordt, toont ook nu nog
menige reisrekening een tekortcijfer - en de exploitatiekosten stijgen snel. Ik heb
daarom mijn collega's aangeraden op uitbreiding van de Westindische en
Zuidamerikaansche vaart, die beter rendeert, bedacht te zijn. Ik ben benieuwd te zien
of iemand van hen dit probleem ter hand neemt.
Wanneer ik zeg, dat dit gedeelte van het bedrijf beter rendeert, moet deze
opmerking gequalificeerd worden. De passagiersvaart is daar ook een kind van
zorgen. In dit jaar, nu de passage-tarieven flink verhoogd zijn, naar mijn meening te
zeer - met veronachtzaming der mentaliteit in de Britsche kolonies, die naar de
verschijning van een meer beteekenende nationale lijn uitzien dan Harrison is - en
de booten voortdurend bezet zijn, maken alle passagiersschepen prachtige zaken,
maar treedt de slapte weer in, dan laten de groote schepen verlies. De
Hamburg-Amerika lijn, die onze concurrentie met het eenvoudige Stuyvesant-type
niet kon verdragen, is met steeds fraaiere en dure schepen in die vaart verschenen,
welke met niet terugbetaalde staatsvoorschotten gefinancierd werden (niet juist deze
schepen maar haar nieuwe schepen in het algemeen). Wij waren toen gedwongen
successievelijk de Bolivar, de Costa Rica en de Colombia in de vaart te brengen,
waarvan de laatste twee vóór 1937 met verlies geëxploiteerd worden, de Costa Rica
volgt in 1940 of 1941. Prijzen van nieuwe schepen zijn onbetaalbaar, de Regeering
verleent geen bouwsubsidie, het gevolg zal zijn, dat de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij de nieuwe vrachtschepen die zij besteld heeft op de lijn
zal moeten plaatsen. De vernieuwing van de vloot, waarvan de gemiddelde leeftijd
ongeveer 18 jaar zal bedragen, doch die gelukkig in uitnemenden staat van onderhoud
ver-
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keert, is een ernstig probleem. Dank zij de jongste kapitaaluitbreiding en den gang
van zaken, heeft de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij een aantal
millioenen beschikbaar, terwijl haar een crediet van de Maatschappij ter behartiging
van de Nationale Scheepvaartbelangen van ruim ƒ 5.000.000 ten dienste staat, maar
het aantal millioenen dat in de jaren 1940/1950 noodig zal zijn om de vloot op peil
te houden, zal de dan aanwezige middelen waarschijnlijk zeer aanzienlijk overtreffen,
terwijl de directie zich wel tweemaal zal bedenken alvorens met geleend geld te gaan
bouwen.
Ten slotte zie ik de oplossing der pensioenkwestie nog niet. Hetzelfde euvel dat
de onrendabiliteit der Europeesche vaart veroorzaakt, brengt mede, dat de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij (in vergelijking tot andere
Stoomvaartmaatschappijen) in verhouding tot haar scheepsruimte een zeer groot
personeel heeft en onder zeer zware pensioenlasten gebukt gaat. Zij zal mitsdien
wettelijke voorschriften die tot de belegging van pensioenreserves buiten het bedrijf
dwingen, niet kunnen volvoeren. Zij is thans bezig, de schuld aan de Stichting
Pensioenfonds, dat voor de reeds ingegane pensioenen staat, af te lossen: zij is van
4 millioen op ½ millioen teruggebracht. Gezien de groote sommen die met aanbouw
gemoeid zullen zijn, zal zij niet veel verder kunnen gaan, en men kan slechts hopen,
dat de Regeering, die bepalingen nopens de belegging van personeelfondsen en over
het algemeen nopens de beveiliging van pensioen-aanspraken voorbereidt, met de
financieele draagkracht der werkgevers rekening houden zal. Doet zij dit niet, dan
zal menige werkgever gedwongen zijn, zijn verplichtingen ter zake van pensioenen
te herzien.

20 Augustus 1937.
Afscheid genomen van Hirschfeld, Van Rhijn en Zaalberg.
Eerstgenoemde is gebleken een uitnemende keus van Verschuur te zijn. Ik betwijfel,
dat een ander even goed als hij de zeer moeilijke functie van directeur-generaal van
Handel en Nijverheid in crisis had kunnen vervullen. Hij heeft het meesterlijk gedaan.
Ik heb hem dit gezegd, waarmede hij gecoiffeerd scheen, want ik heb mij nogal eens
tegen zijn houding verzet, welke echter meer uit gebrekkige organisatie dan uit
verkeerd inzicht of nalatigheid voortsproot. De organisatie liet, vooral in den beginne,
maar ook nu nog, te wenschen over, en ik geloof nog steeds niet, dat Hirschfeld
daarin een meester is, maar een Regeering heeft haar mond vol van ordening, maar
een
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regeeringsdepartement is het allerlastigste voorwerp van ordening dat bestaat.
Ambtenaren hebben geen gemeenschappelijke leiding. De Minister mag min of meer
practisch en bekwaam zijn, hij is een voorbijgaande verschijning, wiens tijd voor
een groot gedeelte door wetgeving, begrootingsarbeid en de Kamers in beslag
genomen wordt. In zijn plaats treedt de secretaris-generaal, een man die permanent
is, maar niet uit het groote bedrijfsleven voortkomt, waar men weet te organiseeren.
Bovendien is dit veel meer op het verrichten van handelingen ingericht dan een
gouvernementsbureau, dat, door wetten en bepalingen gebonden, voornamelijk er
naar streeft, ‘houding te bepalen’. De tallooze ambtenaren, waaronder zeer bekwame,
werken veelal cellulair en zonder voldoende onderling overleg, en in crisistijd, waarin
de Regeering buitengewoon actief in het nemen van uitvoerende maatregelen moet
zijn, loopt deze absentie van centrale leiding, dit ongeordend werken, het gebrek aan
praktijkkennis, aangevuld door achterdocht jegens de werkelijke bedoelingen van
de zakenmenschen, die steun, bescherming of verlichting verlangen, mis.
Hirschfeld zelf is doorloopend met werk overladen geweest en hield zich slechts
met de allergewichtigste zaken bezig. Dit deed hij goed. Daarbij is hij een prettig en
eerlijk man. Hij zal een groote carrière maken.1
Wij hadden het over de vernieuwing van den Economischen Raad, waaromtrent
nog niets beslist is. Als voorzitter noemde Hirschfeld Frans de Vries.2 Ik zou de
benoeming van dezen bekwamen, maar dweepzieken drijver op het gebied van
ordening een onheil achten. Ik beval Fentener van Vlissingen aan, die aan den Raad
het zoo wenschelijk relief zou geven, al zou zijn heerschzucht hem wel eens in conflict
met de Regeering en zijn leden kunnen brengen. Hij is de man die in een internationaal
georiënteerd land aan het hoofd van dit college op zijn plaats zou zijn. De Vries ziet
niet verder dan de theorie en het binnenland. Ik wist bij voorbaat dat deze suggestie
geen ingang zou vinden, wel bij Hirschfeld persoonlijk, maar niet bij het
tegenwoordige bewind. Hirschfeld zeide dadelijk, dat de liberaal-economische
meening van Van Vlissingen de voornaamste hinderpaal zou vormen. Ongelukkig
land! Hij scheen zelf het meest voor Verschuur geporteerd te zijn. Ook diens
benoeming zou ik een ge-
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Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1240
vaar achten, want hij is ook een gevaarlijke drijver en daarbij veel sluwer dan De
Vries. Hij is weinig populair, heeft slechte manieren en geeft daardoor en door zijn
sarcasme veel aanstoot. Hirschfeld geeft dit toe, maar hij is door zijn dagelijksche
aanraking gedurende het ministerschap van Verschuur met hem bevriend geraakt en
ziet veel goeds in hem. Het is duidelijk, dat wij meer en meer den Roomschen kant
opgedreven worden.
Van Rhijn, de secretaris-generaal, is een hupsch, nog jong man, niet onbekwaam,
zeer werkzaam, geschikt om vergaderingen te leiden, doch hart en ziel overgeleverd
aan de benepen ordeningspolitiek der Christelijk Historische professoren, uit wier
milieu hij komt. Steenberghe, zelf ordenaar, heeft hem gelukkig niet gesteund in zijn
ontwerp van een landbouwordeningswet1, dat onmogelijk was en in de doos gestopt
is. Ik mag Van Rhijn gaarne, maar beschouw hem ook als een niet gevaarloozen
drijver, wat Hirschfeld zeker niet is.
Zaalberg heeft voor de scheepvaart in de crisis een zeer nuttige rol gespeeld,
hetgeen hem soms in conflict met de Regeering gebracht heeft. Hij is zeer helder,
vol humor, maar zeer impulsief, hetgeen botsingen met personen als Verschuur en
ook met Colijn, die in oogenblikken van zwakheid plotseling zwenkt, na zeer
categorische verklaringen afgelegd te hebben, vergemakkelijkt. De Maatschappij ter
behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen heeft hij voortreffelijk geleid,
maar vandaag had hij nog de vermetelheid spijt over de onbehoorlijke behandeling
van aandeelhouders der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij door
het comité van obligatiehouders aan den dag te leggen, terwijl hij het geweest is die
aan dit comité verklaard heeft, dat de Regeering zich niets aan het lot der
aandeelhouders liet gelegen liggen en daarmede ons den grond onder voeten wegnam
en ons tot capitulatie dwong. Zijn kennis van de industrie is groot, zijn sarcasme over
de ambtenaren bijtend. Ik hoop, dat hij nog lang dienen zal.

25 Augustus 1937.
Zaterdag heb ik een beleefdheidsbezoek bij den Japanschen gezant Koewajima
afgelegd, een levendig mannetje dat vrij goed op de hoogte van onze staatsinrichting
bleek en vrij slecht Engelsch sprak. Hij meende dat ik van Japan uit zeer goed
Mantsjoekwo zou kunnen bereiken en er ongestoord reizen. Het gaan naar Peiping
(Peking) is
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minder zeker, daar het zoo dicht bij de gevechtszone ligt. Overigens over den nog
steeds niet officieelen oorlog tusschen China en Japan geen woord gewisseld.
Gisteren bij onzen gezant in Japan, Generaal Pabst, gedejeuneerd (in de Witte
Brug) tezamen met Van Lidth de Jeude. Hij keert nog deze week naar zijn standplaats
terug. Ik kende hem nog niet. Hij doet eenigszins zonderling aan, alsof hij op eieren
loopt. Hij zeide mij, dat zijn verwachtingen ter zake van de Japansche politiek steeds
uitgekomen waren, slechts in de tijdstippen waarop de gebeurtenissen zouden
plaatsgrijpen had hij zich gewoonlijk vergist. Over het verdere verloop van het
tegenwoordige conflict had hij geen ander oordeel dan ik - eigenlijk geen. De
krijgsverrichtingen zijn weer door het Japansche leger op eigen houtje begonnen.
De marine laat dan niet na het voorbeeld te volgen, vandaar de nieuwe aanval in de
buurt van Shanghai. De regeering, die op financieele en sociale gronden geen oorlog
wil, geeft er den gebruikelijken draai aan: uittarting van de zijde der Chineezen. De
Japanners wilden de Yang-tse vallei beheerschen. Het is zeer goed mogelijk, dat hun
dit ditmaal lukt, maar de kans is groot dat zij zich daarmede vastbijten. Het is ook
mogelijk, dat de tegenstand der Chineezen, die bij vorige gelegenheden spoedig
ineenzakte, den opzet verijdelt. Shanghai, dat op het oogenblik ernstig bedreigd wordt
en onveilig is, kan ten gronde gaan, maar even goed over korten tijd volkomen vrij
en toegankelijk zijn.
Het is bekend dat Pabst vast van meening is, dat de Japansche vloot te avond of
te morgen een coup de main op Nederlandsch-Indië zal ondernemen. Hij heeft
dienaangaande voor eenige jaren een alarmeerend bericht naar Den Haag gezonden,
naar aanleiding waarvan onze vloot in Indië in het geheim gemobiliseerd werd. Het
was toen loos alarm. We zitten inderdaad te dien opzichte op een vulkaan. Engeland,
onze natuurlijke bondgenoot, is in Azië de laatste jaren machteloos geweest: zijn te
geringe scheepsmacht in de Middellandsche Zee geconcentreerd en de
verdedigingswerken te Singapore niet gereed. Deze heeten in het volgende jaar
voltooid te zullen zijn. Intusschen schijnt er ook aan de versterking van Hongkong
gewerkt te worden. Ook de Amerikanen leggen militair geen gewicht in de schaal.
Zij hebben zich practisch uit Oost-Azië teruggetrokken en schijnen van plan te zijn
de Filippijnen geheel te abandoneeren. De suiker- en vetbelangen overheerschen in
de Staten. De Japanners hebben zich tot nu toe van daden tegen ons laten weerhouden,
door hun vrees voor Rusland, dat in Oostelijk Siberië sterk uitgerust moet
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zijn, met name wat luchtvaart betreft. De inwendige onrust waarmede Stalin sedert
een jaar te kampen heeft, schijnt die vrees voor het oogenblik verminderd te hebben,
daar men anders de gewaagde operaties in China niet verklaren kan.
Van Lidth vertelde haarfijn zijn versie van het verloop der kabinetsformatie. Hij
en De Graeff waren het volkomen eens met Colijn over het aantal vrijzinnigen - 3 in het Kabinet van 11 en ook over de formuleering van het program, doch zonder
eenig nader bericht aan hem hebben zij uit de pers de definitieve samenstelling van
het Kabinet zonder liberalen vernomen. Colijn moet daarvoor tegenover De Graeff
amende honorable gemaakt hebben. Wie hem heeft doen omzwaaien, is voor Van
Lidth een raadsel. Het zijn zeker niet de Roomschen, met wie Colijn het over dezelfde
punten eens was, terwijl De Wilde in den waan verkeerde, dat de zaak op
veeleischendheid der liberalen gestrand was en uiterst verbaasd was, van Van Lidth
de ware toedracht te vernemen. De schuld zit dus ook niet bij de Antirevolutionairen.
Resteeren de Christelijk Historischen, maar Lidth heeft geen enkele positieve
aanwijzing dienaangaande. De indruk, dat het prestige van Colijn door zijn
behandeling van deze aangelegenheid een deuk heeft gekregen, werd aldus bevestigd.
Een en ander doet ook verwachten, dat Colijn in dit Kabinet meer mee zal loopen
dan leiden. Van Lidth vindt hem trouwens oud worden. Ik zie aankomen, dat de 3
militante Roomsche ministers regeeren zullen.1
Met één van hen, Steenberghe, had ik daarna een hoogst aangenaam onderhoud het was mijn afscheid van het Departement, waarmede ik vele jaren samengewerkt
heb. Aan het slot van het onderhoud mocht ik de meest vleiende dankbetuiging voor
bewezen diensten aanhooren en tevens het verzoek ontvangen, na mijn terugkomst
uit Azië in voorkomende gevallen de Regeering opnieuw te adviseeren. De openheid
van deze man, wiens economisch inzicht hemelsbreed van het mijne verschilt, gaven
aan deze uitlatingen iets reëels.
Het deed mij overigens genoegen te bevinden dat hij voornemens is de verlaging
van heffingen op eerste levensbehoeften als granen en vetten krachtig aan te vatten,
terwijl hij zeide, dat De Wilde het ge-
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distilleerd en het bier, dat Oud onder den accijns versmoord heeft, belangrijk wil
verlichten, reeds van een fiscaal standpunt een verstandig voornemen. Ik ried hem
aan ter zake van het crediet voor export van kapitaalsgoederen op grootere facilliteiten
aan te sturen dan Oud wilde. Dit is vooral voor Argentinië en Rusland van beteekenis.
Voorts bepleitte ik de aanstelling van landbouwconsulenten in Nieuw Zeeland,
Australië en Denemarken. Deze menschen kunnen tevens consul zijn. Onze
landbouwkringen zijn zeer onwetend met betrekking tot de condities waarin deze
landen, onze grootste concurrenten op de Engelsche botermarkt, produceeren.
Misschien kan de maatregel ook aan een overeenstemming tusschen de
productielanden bevorderlijk zijn.
Steenberghe betoonde zich een fervent voorstander van de rijkseenheid. Ik huiver
altijd een weinig bij dat woord, omdat het veelal een dekmantel van narrow-minded
exclusivisme is, gevaarlijk voor het voortbestaan van ons koloniale rijk. Ik wees hem
daarop en tevens op het belang dat in het bijzonder in de behartiging van de
volkscultures gelegen is. De artikelen die Indië tot nu toe in Nederland beter behandeld
wil zien, als suiker en thee, zijn voornamelijk voortbrengselen van Europeesche
ondernemingen, al is er een groot volksbelang bij betrokken. Mutatis mutandis mag
men de oprichting van Indische industrieën niet zonder meer in het Indische belang
achten. Vaak zijn zij in de eerste plaats ten behoeve van Nederlandsche
belanghebbenden in het leven geroepen. Andere maatregelen beoogen begunstiging
van den Nederlandschen invoer, die dan weer zorgvuldig tegen Nederlandsche
prestaties afgewogen wordt. De Rijkseenheid creëert aldus een do ut des atmosfeer,
die met de grondgedachte in het geheel niet vereenigbaar is. Ten slotte werd de reeks
ontmoetingen gesloten met een bezoek aan den Chineeschen gezant King, het
contre-part van zijn Japanschen collega, al leek hij minder goed op de hoogte van
de toestanden hier - ondanks een 4-jarig verblijf. Hij beloofde mij een introductie
voor den gouverneur van Kanton. Over den ‘oorlog’ werd gezwegen. Wel meende
hij, dat ik in China per spoor van Kanton naar Hankau kon reizen en overigens per
vliegtuig over de vechtlinies. Ik zal mij aan het laatste niet wagen.

27 Augustus 1937.
Afscheidsbezoek aan Colijn. Hij voorspelde mij, dat ik, in Japan aangekomen,
gemakkelijk naar Peking zou kunnen gaan, daar de Japan-
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ners in dit gedeelte van China nu reeds geheel de baas zijn. Ook gelooft hij dat aan
den geheelen oorlog - nog steeds geen officieelen - spoedig een einde zal komen,
aangezien de Japanners geen geld hebben. Hij kan niet aannemen, dat zij zich op het
oogenblik niet vastbijten zullen. Ik merkte op, dat zij gisteren wereldkundig hebben
gemaakt, dat hun krijgsonderneming als een ‘korte strafexpeditie’ bedoeld is, hetgeen
mogelijk maakt er mede uit te scheiden onder voorwendsel dat het doel bereikt is,
maar dat anderzijds het Japansche leger de gewoonte heeft, onafhankelijk van Tokio
te handelen, en, wat dat betreft, de marine ook. Toch geloofde Colijn, dat de beide
partijen elkaar spoedig zouden vinden, zonder ‘loss of face’. Het gevaar ligt alleen
volgens hem in mogelijke ernstige incidenten, die de een of andere groote mogendheid
erin halen, zooals de door de Japanners afgekondigde blokkade tegen Chineesche
schepen, waaruit aanhouding en onderzoek van vreemde schepen voortvloeit.
Het gevaar van incidenten is volgens Colijn ook het Europeesche gevaar. In Europa
wil niemand oorlog, omdat de volkeren niet willen en omdat men militair niet gereed
is, maar het optreden der duikboten en vliegtuigen in de Middellandsche Zee tegen
neutrale schepen is zoo woest en brutaal, dat het vóór den grooten oorlog reeds lang
tot een oorlogsverklaring geleid zou hebben. Het is mogelijk, dat er eindelijk iets
gebeurt dat de maat doet overloopen. Ik zeide, dat naar mijn meening de twee groote
mogendheden die in Oost-Azië geëmbrouilleerd kunnen raken, Engeland en Amerika,
de lijdelijke houding die zij sedert eenige jaren innemen, zullen aan den dag leggen,
omdat Engeland zich in de Middellandsche Zee niet wil ontblooten, zoolang de
verhouding tot Italië niet een betere is, terwijl Amerika een neutraliteitspolitiek à
outrance zal voeren, die op het oogenblik in de Vereenigde Staten troef is. Ik geloof
dus niet aan een uitbreiding van den oorlog in het Verre Oosten, tenzij de Japansche
marine den kolder in den kop krijgt en een aanslag op Nederlandsch-Indië doet.
Colijn vertelde mij in het diepste geheim, dat Engeland en wij, zonder eenige
‘commitments’ ten aanzien van wederzijdsche hulp in geval van een aanval, elkaar
op de hoogte houden over den aard der militaire voorbereidingen, omdat wij beiden
op een mooien dag denzelfden vijand kunnen hebben te bestrijden.
Zoowel voor de maritieme- en luchtdefensie van Indië als voor de verdediging
van Nederland zullen belangrijke sommen aangevraagd worden. We zullen in Indië
o.a. ongeveer 120 bommenwerpers be-
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zitten, waarvan er nu reeds een aantal gereed is en prachtig voldoen; 156 millioen
moet een en ander kosten. Ik gaf Colijn in overweging althans een deel van dit geld
door een heffing ineens te vinden, het eenige geval waarvoor ik een dergelijken
maatregel gerechtvaardigd acht. Men wil echter het gebruikelijke middel van leening
te baat nemen, dus het nageslacht sterk belasten. Dit is niet onbedenkelijk, maar de
hoofdzaak is, dat de defensie krachtig ter hand genomen wordt, want zij is
onrustbarend ten achter. Hier te lande wordt de luchtvloot belangrijk verbeterd,
afweergeschut aangelegd, de jaarlijksche lichting op 32.000 man gebracht en de
diensttijd van 11 maanden ingevoerd (thans 5½).
Over Starkenborgh als Gouverneur-Generaal is Colijn uitnemend te spreken. Een
harde werker en een gezond verstand. Hij stelt zich door reizen van Indië op de
hoogte.
Ik beval Colijn aan, de commercieele uitrusting van de gezantschappen in Brazilië
en Argentinië ter hand te nemen en deelde hem mede, dat Karnebeek mij aan het
Instituut opvolgt. Een gesprek over de consulaire en diplomatieke corps volgde.
Waarom ze niet vereenigd? vroeg Colijn. Grootere dooreenmenging, maar geen
samensmelting bepleit ik al lang, in den geest van de Belgische regeling, volgens
welke geen diplomaat chef de poste kan worden, indien hij niet een belangrijk
consulaat-generaal heeft bekleed. Tevens moeten dan de eischen voor de consulaire
examens in practischen zin veranderd en vereenvoudigd worden. Colijn zegt (met
recht) dat er onder de gezanten van 50 jaar en ouder geen enkele knappe man schuilt
(Stirum uitgezonderd).
Ook nog een afscheidbezoek aan Van der Kooy gebracht, die juist met een nieuw
reglement gereed is, dat de verhouding van de consuls tot den Economischen
Voorlichtingsdienst bepaalt.1 Ik ben als Voorzitter der Commissie afgetreden en ga
dezer dagen op reis en zal dus aan de behandeling niet kunnen deelnemen. Jammer,
want ik heb sedert jaren met dit bijltje gehakt en op een goede regeling van het
voorlichtingswerk der consuls aangedrongen. Van der Kooy zal wel een goed stuk
geproduceerd hebben.
Zijn dienst wordt met een chef voor Zuid-Amerika uitgebreid. Hij vroeg mij naar
een geschikten candidaat. Lastig, op de valreep te beantwoorden.

1

Vgl. ontwikkeling tot dusver: Roeterink, Economische voorlichting, p. 14 vlg.
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31 Augustus 1937.
Eenigen tijd geleden heeft de Duitsche Regeering ongeveer 150 millioen Mark aan
deviezen, die zij door amnestie en dreigement binnen gekregen heeft, verkocht om
tarwe en mais er voor te kunnen koopen. Zij moet nog ongeveer 200 millioen over
hebben. Het is een aanduiding van de ernstige situatie die in Duitschland bestaat.
Nog eenmaal, en de bodem is bereikt. Het lijkt meer en meer op va banque.
Drie dagen geleden afscheid van het personeel, zeer eenvoudig, in een der loodsen
aan de Surinamekade. Zij die er waren, een paar honderd, waren zeer hartelijk en
het geschenk van ƒ 5000, - door hen bijeengebracht ten bate van het ‘Fonds 1924’
(voor de opvoeding van begaafde kinderen van leden van het personeel) zegt veel.
Van Rhijn, de secretaris-generaal van Economische Zaken, feliciteert mij met mijn
benoeming tot Groot-Officier in de Oranje-Nassau orde. Zij is niet in de lange lijst
opgenomen die gisterenavond in de courant stond. Waarschijnlijk is Van Rhijn wat
voorbarig geweest en was het vuurwerk voor morgen, den dag van mijn vertrek uit
Amsterdam bestemd. Indien dit het geval is, vind ik de gedachte heel aardig.

1 September 1937.
Afscheid van de collega's en de commissarissen1, hartelijk en eenvoudig. Zaalberg
was de vertegenwoordiger der Regeering, die mij van de fraaie onderscheiding bericht
gaf.
Over een uur vertrekken wij, voorloopig naar Sabang, daarna onbestemd. De
politieke hemel is in Oost en West zwaar bewolkt.

27 September 1937.a
Te Sabang ontvangen door Baron van der Feltz, administrateur, en Jhr. Gockinga,
Stoomboot Maatschappij Nederland. Voor mij interessant omdat ik in 1899/1900
den stoot tot de oprichting der Sabangmaatschappij gaf.2 Thans beoordeel ik de kansen
op verdere ontwikkeling niet erg gunstig. De Nederlandsche
scheepvaartmaatschappijen hebben te groote belangen te Belawan en een haven in
het afscheepgebied zelf heeft een natuurlijken voorsprong. Ook neemt de beteekenis
van Sabang als kolenstation af, gevolg van het vermeer-

1 Der K.N.S.M.
a Wat hier volgt, zijn tot 20 mei 1938 fragmenten uit een apart reisdagboek van Heldring.
2 Oprichting van de Sabang Mij., o.a. door Heldring.
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derende oliestoken. Sabang is een mooi lief plaatsje, op een aardig eiland, waar buiten
het aanloopen van schepen niets omgaat. Als Atjeh ooit een exportland van beteekenis
wordt, kan het wellicht opleven. Want Atjeh is arm aan natuurlijke havens. Agent
der S.M. ‘Nederland’ te Sabang is Jhr. Gockinga.

[1938]
19 Januari 1938.
Ik hoor hier, dat Harinxma1 tot gezant te Brussel benoemd is, een voor B.Z.
ongelooflijke promotie. Indertijd heb ik hem voor dien post aanbevolen toen men
uit het corps niemand van hoogeren rang wist aan te wijzen (Patijn lustte men niet
erg wegens zijn lichtgeraaktheid) maar Snouck rangschikte hem - zuiver hierarchisch
- toen heel achteraan. De dingen veranderen soms snel.

24 Januari 1938.
Afscheid van het werkelijk zeer goede Bali-hotel onder de voortreffelijke leiding
van Edelman. De K.P.M. is autoritair en heerschzuchtig maar zij organiseert perfect.

31 Januari 1938.
's Morgens naar Balikpapan gevlogen. Bezoek bij den Resident, Dr. B.J. Haga. Raadt
mij aan morgen naar Kendanga te gaan, een der voorname plaatsen in het
rubberdistrict. Voorts spreek ik met hem af, hem 's middags 5½ u. weer op te zoeken.
Hij kan mij dan eenige uurtjes voor inlichtingen, o.a. over Nieuw-Guinea, geven.
Maar ziet, als ik op het overeengekomen uur het residentie-erf betreed, komt zijn
vrouw mij tegemoet met de mededeeling dat de heer Haga bezig is aan de radio het
officieele bericht van de geboorte van de Prinses op te vangen. Hartelijke
driehoeksgelukwenschen. Het afgesproken onderhoud moet echter uitgesteld worden.
Alles wordt feestvreugde. Ook mijn tocht naar Kendanga vervalt, want de
assistent-resident en de civiel gezaghebber ter plaatse hebben geen tijd. Alles jubelt
eenige dagen lang. Ik bezoek echter 's avonds den agent der Factorij, De Flines, die
zeer goed op de hoogte van den handel te Bandjermasin en de werking van de
rubberrestrictie blijkt te zijn. Ik ga daarna nog even naar den instuif bij den Resident,
doch schrik terug van de massa dansende zweetende landgenooten en hun onelegante
wederhelften en zoek haastig mijn bed op, dankbaar dat ik buiten het gewoel kan
blijven.

1

Mr. B.F. Baron van Harinxma thoe Slooten.
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Intusschen bederft de heugelijke gebeurtenis mijn kansen te Bandjermasin, want ik
moet overmorgen naar Soerabaja op straffe van hier 5 dagen te zitten. Ik zal het
feestvieren moeten aanschouwen en het land op zijn beloop laten.

1 Februari 1938.
Geschreven, rondgewandeld, 's middags de volksspelen bijgewoond en een soortement
taptoe, waarbij een gedegenereerde Tjakalele dans van de Menadoneesche soldaten.
's Avonds lang zitten praten en een boterham gegeten bij den Resident en zijn vrouw.
Het spijt mij als haren op mijn hoofd dat ik niet naar het rubberdistrict kan om daar
een beter beeld van de werking van het restrictie-stelsel met coupons enz. op te doen.
De inlichtingen van den heer Haga en den Heer De Flines stemmen niet in alle
opzichten overeen, nog veel minder die van een Engelschman, die voor het
International Rubber Committee reist en juist uit Kendangan terug kwam, waar hij
het vraagstuk op zijn manier bestudeerd had, geen Hollandsch en geen Maleisch
verstaande. Hij beweerde bevonden te hebben, dat de inlandsche producent slechts
ƒ 5½ per pikol ontvangt = 8½ ct. per kg, terwijl de prijs op Java ong. 24 ct. is. Dit
moet onjuist zijn nu de uitvoerbelasting is opgeheven. De tusschenhand incluis vracht,
bewerking enz. krijgt niet een dergelijke marge, hetgeen ook duidelijk merkbaar is
aan de zichtbare welvaart der bevolking. Volgens den Resident incasseerde zij in
1937 14 millioen gulden, volgens de Heer de Flines moet dit eerder 20 à 25 millioen
zijn. De uitvoer beliep 37.000 tons hetgeen in het eerste geval op ong. 40 ct. in het
andere geval op ong. 60 ct. per kg uitkomt. Sedert Augustus jl. is de prijs sterk
gedaald. De Resident schat de kosten, die van den verkoopprijs op Java afgaan om
op het netto rendement voor den producent te komen, op slechts 10 cts. per kg. Groote
verbetering is verkregen door de invoering van het rookprocédé, zg. rookhutten,
waarvan er in de Oeloesoengie ongeveer 700 zijn, verdienste van den vorigen resident
Moggenstorm. De grootste opkooper, tevens plantagebezitter is Nomura, Japanner,
ong. 50%, gevolgd door Lim, Chinees, ong. 25%. Ik besprak voorts de
immigratieplannen, de houtaankappen, de petroleumboringen, de goudexploratie.
Zuid Oost Borneo lijkt mij wel agrarische mogelijkheden te bieden, maar men
moet zoowel de moerassen als de bergterreinen weten te utiliseeren. Europeesche
cultures stuiten echter op het gebrek aan werkvolk af, en in het algemeen is Borneo
minder vruchtbaar dan
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bijvoorbeeld Sumatra. Ik heb den indruk dat men omtrent olie niet al te optimistisch
is. Naar goud en diamanten wordt door Marsman gezocht. Houtaankappen zijn
allerwegen, ook van Japanners. Men ziet scherp toe waar zij zich vestigen en laat
hen mondjesmaat toe. Zij zijn echter over den geheelen archipel verspreid, soms
oprecht commercieel soms verkapt politiek.

7 Februari 1938.
Per auto naar Probolinggo, alwaar regent Raden Adipati Ario Poedjo bezocht.
Christen, zeer ontwikkeld man, vertelt ons veel van bevolking (economische toestand),
werking van de ‘ontvoogding’, regentschapsraad enz., daarna doorgereden naar
Soekapoera en aldaar in de pasa-grahan afgestapt. 's Middags veel regen. Op de thee
bezocht ons de Wedono Mas Soeparto, eveneens ontwikkeld Javaan, zegt dat zijn
regent de beste van Java is. Regentschapsraad zegt ja en amen op voorstellen van
den regent, zelfde uitlating als van regent.
Economische toestand in het regentschap volgens regent goed, behalve dat er
tengevolge van de stopzetting van 7 van de 11 suikerfabrieken weinig geld meer bij
de bevolking is, die weer tot de dessasamenleving teruggekeerd is. Zeer rustige
bevolking zonder neiging tot relletjes. Ofschoon hij zelf Javaan niet tot den adel
behoorende uit Djimbang is (opgevoed de Mondjowarno), oordeelt hij zeer gunstig
over de Madoereezen, die energieker, zelfstandiger, spaarzamer en opener dan de
Javaan zijn. Dit regentschap heeft geen behoefte aan emigratie. Hij begroet zending
en missie als instellingen voor hooger religieus leven, verwacht geen overgroote
ontwikkeling ervan op Java, maar beschouwt de Christengroepen als goede kernen
op moreel en sociaal gebied - niet als bolwerken van het Nederlandsch gezag. Hij
ziet Java als nationale eenheid, zou gaarne zien dat zijn ambtenaren een academische
opleiding genoten en hun cultureele taak als een der eersten beschouwden.

10 Februari 1938, in Solo.
Na een heerlijk zwembad vroeg in rok en getooid met decoraties naar het huis van
den Gouverneur, die vele Europeanen (geen dames) uitgenoodigd heeft, waarbij o.a.
Everwijn Lange, burgemeester van Maarn, wiens familie (vorig geslacht) ik te
Amsterdam gekend heb, om hem naar den kraton te vergezellen, waar de
Soesoehoenan een feest geeft ter gelegenheid van de Grabeg besar (in verband met
Nieuwjaar). Mooie schilderachtige plechtigheid. Ik zit naast Boero, die mij
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alles uitlegt en de verschillende prinsen, broers of zoons van den soenan aanwijst.
De meesten spreken Hollandsch. De soenan is dezelfde die mij 40 jaar geleden
tezamen met Herman van der Wyck, Ferd. de Beaufort ontving, een kinderlijk man
die verzot is op ridderorden. Na afloop worden de Europeesche gasten van elders
uitgenoodigd den kraton te bezichtigen, een labyrinth van karakterlooze bouwsels
en leelijke meubelen. Wij worden door enkele der pangerans rondgeleid. Overal
vrouwen, geen mannen.

16 Februari 1938, in Batavia.
Bezoek aan Vice-Admiraal Ferwerda1, wien de bewapening te langzaam gaat.
Inderdaad zijn wij daarmede eenige jaren te laat en het Japansche gevaar dreigt steeds.
Over Nieuw Guinea gesproken en de wensch van het Aardrijkskundig Genootschap
een wetenschappelijke expeditie naar het nieuw ontdekte merengebied te zenden.
De bewolking is op Nieuw Guinea zoo zwaar dat men er niet zeker van is steeds op
de meren met vliegtuigen te kunnen neerstrijken. Een expeditie kan dus daarop niet
bouwen en moet overland gaan en gesteund worden. De admiraal roept kolonel
Vreede2, chef van den staf, erbij. Ik krijg de verkenningsnotities van de vliegers die
er geweest zijn, mede. Daarna bezoek bij Sandkuyl, Bataafsche Petroleum. Het
defensief uitvoerrecht is juist door den Volksraad aangenomen, ondanks zijn verzet.
Ik acht dit een stupiede belasting. Heb vóór mijn vertrek Colijn als mijn meening
gezegd, dat we de extra defensieuitgaven, waarvan onze onafhankelijkheid en het
behoud van Indië afhangt, met een heffing ineens moeten bekostigen. Sandkuyl wil
rentelooze leening van het groot-kapitaal aan de Regeering van 200 millioen.
Daarna bezoek aan Versteeg van de Koninklijke Nederlandsch Indische Luchtvaart
Maatschappij (luchtvaart), die denkt dat de lijn op Manila spoedig in orde zal komen.
De liefhebberij bij het publiek is op het oogenblik zeer verflauwd wegens de vele
ongelukken van den laatsten tijd. Rendabiliteit is nog ver af in Indië, maar noodzaak
van uitbreiding net naar het Oosten economisch en politiek zeer noodig.
Vervolgens bezoek aan het museum van het Bataviase Genootschap, daarna lunch
in de Harmonie met zakenmenschen, een niet

1
2

H. Ferwerda.
E.A. Vreede.
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zeer gedistingeerd gezelschap, waarin de menschen van de J.C.J.L. uitblonken. (Ook
Giel van de Factorij en Penninck van Lindeteves zijn uitzonderingen.)
's Middags naar Oud-Batavia gereden. 's Avonds ontmoeting met Philips (A.F.)
in het hotel en Rueb (Madoera tram). Constant van Panhuys ten eten.
Woutman vindt de economische toestand van Indië achteruitgaande. We spreken
over de vertegenwoordiging der Factorij te Tokyo.
Everts1 over alles en nog wat, put zich uit in beleefdheden, alles goedmakend wat
hij vroeger tegenover Java-China-Japan Lijn misdreef.
Wichers, oud geworden, is ook matig pessimist, vooral voor Europa, economie
en financiën. Nederlandsche Bank is tot depot van goudschat verlaagd, geen
winstmogelijkheden meer. Javasche Bank verdient haar geld met gewone bankzaken
op plaatsen waar geen particuliere bank is, dus zaken die niet die van een
circulatiebank behooren te zijn. Hij gaat in 1939 weg. Zegt opvolger zal niet
gemakkelijk te vinden zijn. Ik zeg Hirschfeld te hebben horen noemen. Hij stelt Dr.
Smit2, die de economisch-financieele afdeeling aan de bank heeft, veel hooger ook
als figuur. Ik ken Smit niet, maar geloof dat Wichers de ontwikkeling die Hirschfeld
als directeur-generaal heeft doorgemaakt, niet kent. Hij is niet meer het half-Duitsche
joodje van vroeger. Een bezwaar is zijn bachelorschap.

18 Februari 1938.
Bezoek bij Gorissen (H.G.Th. Crone) in verband met mijn voorgenomen bezoek aan
de thee-onderneming Tjisaroeni, daarna aan de ondernemersbond, secretaris Wessel,
die mij naar den Volksraad brengt, waarvan Jhr. Mr. C.H.V. de Villeneuve voorzitter
is. Woon een debat over een wijziging der heerendienstregeling bij, die door
amendement sterk gewijzigd aangenomen wordt. Verdedigd door Drossaert.
Te 12 uur bij den Gouverneur-Generaal3, die mij in zijn bed ontvangt, slachtoffer
van een vischvergiftiging. Hij heeft geen spijt van zijn besluit dit ambt te aanvaarden,
hoewel hij gebukt gaat onder en zint op verbetering van het bestuursapparaat dat den
Landvoogd

1
2
3

W.J.B. Everts.
Dr. J. Smit.
Jhr. mr. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer.
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met beslissing in duizenden kwesties belast, in zware dossiers behandeld en waarvoor
geen tijd gelaten wordt, o.a. voorstellen aan den Volksraad, die dan nog klaagt over
te late indiening en gebrek aan deferentie.
Ook over alle mogelijke persoonlijke grieven en wenschen moet hij beslissen.
Hetzelfde gesprek had ik 40 jaar geleden met Van der Wijck! Alle bureaux hebben
te weinig personeel, het werk wordt veel te langzaam verricht en de menschen zijn
overwerkt.
Hij prijst den Raad van Indië en inzonderheid den Vice-President Van den Bussche1
voor hun hulp (des te meer verwondert het mij eenige uren later te vernemen, dat
deze heer uit Holland mededeeling van zijn aanstaand ontslag ontving).
Zijn samenwerking met Colijn was prettiger dan die met Welter, die hem telkens
met slecht overdachte denkbeelden overvalt.
Hij prijst zich gelukkig in den korten voorspoed van 1937 niet gezwicht te zijn
voor den op hem uitgeoefenden drang tot uitzetting van de uitgaven, immers nu laat
de eerste toekomst zich weer slecht aanzien. Desondanks zijn de uitgaven sterk
gestegen en moeten stijgen omdat allerlei noodzakelijks uitgesteld is geworden. Zelfs
de reparatie van het dak van het Paleis te Buitenzorg, dat op instorten staat. Daarbij
komen de kosten van de bewapening, veel te laat ondernomen. In Indië gaan telkens
stemmen op ten gunste van leenen, waarvan hij niet wil weten. Het land zucht reeds
onder een veel te zwaren schuldenlast in de periode van Stirum gekweekt.
Het Departement van Economische Zaken wil de industrialisatie forceeren met
behulp van contingenteeringen en heeft reeds veel gedaan. Thans wil het de geheele
productie van greys ordenen. De positie wordt hoe langer hoe onnatuurlijker. Daarbij
komt dat de Regeering in Nederland ultra protectionist is en steeds met verlangens
naar bescherming van het moederlandsche product komt, die met de Indische belangen
weinig rekening houden. De economie van Nederland en Indië sluit nu eenmaal niet
aan elkaar aan.
Hij heeft ook moeilijkheden met Holland ter zake van de luchtlijn door Indië naar
Australië, waarvan hij het oostelijk gedeelte aan de Koninklijke Nederlandsch Indische
Luchtvaart Maatschappij wil geven, die die uitbreiding over Indisch territoir
broodnoodig heeft. Dit verwekt heftige verontwaardiging in Nederland. De verhouding

1

C. van den Bussche.
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Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, Koninklijke Nederlandsch Indische Luchtvaart
Maatschappij is doorloopend slecht.
Mijn schriftelijke mededeelingen over Oost-Azië hebben hem levendig
geïnteresseerd. Hij is volkomen van het gevaar van een plotselinge coup-de-main
van Japansche zijde doordrongen, ofschoon de gang der operaties in China Japan tot
voorzichtigheid zou moeten stemmen.
Na afloop van dit onderhoud, dat den 23sten voortgezet zal worden, déjeuner ten
Paleize, waar behalve Mevrouw van Starkenborgh, de jongste dochter en de adjudant,
de schilder Hofker en zijn vrouw aanwezig zijn.

19 Februari 1938.
Bezoek aan kantoor Java-China-Japan Lijn en aan Paketvaart, directeuren Pronk en
De Jong; met hun assistent chef de passage Dr. H.A. Colijn, zoon van den Premier,
die de manier van spreken van zijn vader en het uiterlijk van zijn moeder heeft,
bespreek ik mijn aanstaande reis door Sumatra. Daarna bezoek aan Heer Visman1,
lid van de Raad van Indië, belast met de bestuurshervorming. Onderwerp
Nieuw-Guinea. Hij zegt dat de Regeering voornemens is, tegenover de Japansche
belangstelling Nieuw-Guinea ter hand te nemen, al is het land onvruchtbaar. De zeer
actieve resident Haga heeft gedaan gekregen, dat er zeer bekwame ambtenaren
geplaatst zijn. De wensch van het Nieuw-Guinea-comité naar speciale Nieuw-Guinea
menschen, die er hun geheele carrière maken, is niet practisch, daar men daardoor
den steun van het zeer goede corps van Binnenlandsch Bestuur zou missen, maar
men heeft besloten de Nieuw-Guinea-ambtenaren na 3 jaren Europees verlof en een
extra toelage te geven, waardoor men verwacht dat er meer liefhebberij in plaatsing
aldaar zal komen. Thans gaan ze er met tegenzin heen. Ook zal de Regeering een
gouvernements landbouw-onderneming bij Manokwari beginnen om er de Japanners
niet alleen te laten schalten und walten. Dat de katoencultuur er gelukt is, zooals de
vroegere consul Ishizawa mij te Tokyo vertelde, is niet juist. De proefnemingen zijn
nog aan den gang. De merkwaardige expeditie van Dr. Cator2, assistent-resident van
Takfah, naar de Wisselmeren, die daar ongeveer 25.000 man bevolking gevonden
heeft die ontwate-

1
2

Dr. F.H. Visman.
Dr. W.J. Cator.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1254
ringskanalen aanleggen en dus een hoogere beschaving kennen dan wij van Papoea's
gewend zijn, heeft de Regeering doen besluiten er een bestuurspost te vestigen. Zij
zal zeer gaarne wetenschappelijk onderzoek zien volgen en staat dus sympathiek
tegenover de voorgenomen expeditie van het Aardrijkskundig Genootschap. Ik merk
op, dat, nu wegens de bewolkingstoestand niet met zekerheid op vliegtuighulp
gerekend kan worden, het een grondexpeditie zal worden, die meer geld zal kosten
dan het Genootschap heeft. Visman acht het niet uitgesloten dat de Regeering zal
subidieeren. Zij kan echter niet met dwangarbeiders helpen, daar het leger op alle
goede krachten van deze categorie beslag legt. Hij raadt aan, Dajaks te nemen.

21 Februari 1938.
Te 11 uur verduisteringsproef over geheel Batavia. We merken niets van vliegtuigen.

22 Februari 1938.
De ochtendkrant brengt het bericht, dat gedurende de proef een vliegtuig, een Glenn
Martin, met 5 inzittenden vernietigd is. Dit terwijl wij nog aan onze whisky soda
zaten.
Bezoeken aan: G.J. Scholten, waarnemend hoofd van de Rubberfondscommissie,
gesproken over de rubberrestrictie door uitvoerrechten die veel geld in het laadje
bracht, maar de bevolking weinig of niets liet en de tegenwoordige individueele
restrictie. Voorts over de besteding der gelden in het rubberfonds.
Dr. J. Offringa, chef Volksgezondheidsdienst. Zijn budget is in de crisis van 22
millioen op 12 millioen teruggebracht. Er is sedertdien meer gepresteerd, maar alles
samengenomen worden enorme belangen verwaarloosd. In de 1ste plaats het
krankzinnigenwezen, voorts de tuberculose, de lepra, de malaria en het trachoom.
Men sluit eenvoudig de oogen. Zeer verheugd over mijn belangstelling.
Dr. G.F. Pijper. Adviseur Inlandsche Zaken, vertelt mij veel over de stroomingen
in het volk en de vooraanstaande figuren, zal mij bij mijn terugkomst met
verschillende van deze in aanraking brengen.
Prof. Dr. Raden Adipati Hoesein Djajadaningrat, lid van de Raad van Indië, zegt
er is evolutie naar economische ontwikkeling, in de eerste plaats bij Mohammadijah,
andere vereenigingen zijn langzamerhand verpolitiekt. Het streven ‘los van Nederland’
bestaat niet meer, behalve bij enkele heethoofden, maar wel naar meer zelfstandigheid.
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De Regeering gaat die richting sedert jaren op, zou het in een iets sneller tempo
kunnen doen. De ‘koloniale’ geest van veel Nederlanders verzet zich daartegen. Toch
moet men met benoemingen voorzichtig zijn. Op dit oogenblik zou hij bijvoorbeeld
geen geschikten inheemsche als voorzitter van den Volksraad weten. Dat men Japan
in plaats van Nederland als voogd zou wenschen, acht hij uitgesloten, wel heeft men
groote bewondering voor wat dat Aziatische volk heeft gepresteerd.
F.A.E. Drossaert, directeur van Binnenlandsch bestuur, overbelast door centralisatie
en werkzaamheden voor de decentralisatie, veel mededeelingen maar weinig cohesie.
Vertelt mij dat door Mevrouw de Jonge met de beste bedoelingen veel kwaad is
gesticht door haar menschlievende, maar kortzichtige bevordering van de belangen
van het mindere politiepersoneel, dat zij in haar boudoir ontving. Zucht ook over het
gezeur van den Volksraad, die desniettegenstaande onmisbaar is als raadgevend
lichaam en veiligheidsklep. Spreekt mij ook over de positie van Nieuwenhuys,
vertegenwoordiger van de Java-China-Japan Lijn dien hij hoogacht, terwijl wij zeer
lastig met hem samenwerken. Lunch bij Warning.
's Middags bij H.J. van Mook, Directeur Economische Zaken, geen nieuws over
de betrekkingen tot Japan. Is zeer pessimist over China en Japan. Meent dat Java
meer en meer eigen producent op industrieel gebied moet worden. Wij vermijden
wederzijds epineuze meeningsuitingen. Zijn departement heeft neiging
voorzienigheidje te spelen.
Tegen 6 uur bij Herman van Lennep (zoon van Akzie) en zijn vrouw De Vogel.
Zij heel aardig, hij nogal stroef, is hoofdvertegenwoordiger der Hollandsche Beton
Maatschappij, zegt dat de particuliere bouwerij stilstaat, hetgeen aan de beduchtheid
voor de gevolgen van het Aziatisch conflict te wijten is. Zonder er veel over te spreken
bereidt men zich op een overval voor. Ten slotte groot diner aangeboden door de
Koninklijke Paketvaart Maatschappij ter bezegeling van de verzoening met de
Java-China-Japan Lijn; van Koninklijke Paketvaart Maatschappij aanwezig Everts,
Pronk Jr., De Jong, Vas Diaz, van ons Van Hengel, Warning, Van Dobben en mijn
persoon met de dames.

23 Februari 1938.
Opnieuw bij den Gouverneur-Generaal, ditmaal eerst over de Nieuw-Guinea expeditie
van het Aardrijkskundig Genootschap. De stem-
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ming is alleszins gunstig maar er zijn nog vele onzekerheden, waarover ik aan Voûte
(secretaris) schrijf. De zaak blijkt hier ten slotte door Economische Zaken behandeld
te zullen worden, het Manusje van alles. Dit was mij onbekend toen ik gisteren met
Van Mook sprak. Hij is heden naar Timor vertrokken.
Daarna over de dubbele zending (het loslaten van zending en missie op dezelfde
gebieden), die op de geestesgesteldheid der bevolking een funesten invloed dreigt
uit te oefenen. Vroeger werden de terreinen afzonderlijk gehouden, sedert 1927 niet
meer. De Gouverneur-Generaal verklaart, dat hij op grond van art. 197 van de Indische
staatsregeling zending en missie overal moet toelaten waar zij dit wenschen, voor
zoover zij orde en rust niet in gevaar brengen; er is niets aan te doen. Ellendig.
Intusschen wil men in Holland, waarschijnlijk onder pressie van de Roomschen, het
geheele artikel opheffen, en daar het in de praktijk op de zonderlingste manier is
toegepast en ondermijnd, zal men er in Indië geen bezwaar tegen maken, mits de
toelating van buitenlandsche zendelingen aan de bevoegdheid van den
Gouverneur-Generaal onderworpen blijft.
Hij vraagt mijn meening over de economische vooruitzichten. De handel was een
jaar geleden dol optimist, nu zeer gedrukt. Ik antwoord dat voor het laatste reden
bestaat. In de eerste plaats het Aziatisch conflict, dan de onmogelijkheid de suiker
kwijt te raken, de geweldige prijsdaling en de ontwrichting van den toestand in
Amerika, de politieke spanning in Europa en bovenal de autarchie, die alle werkelijke
verbetering zal tegenhouden. Ik waarschuw tegen het kunstmatig opvoeren der
industrie, op welk gebied Economische Zaken vèrgaande plannen heeft. Het
tegenwoordige stelsel heeft trouwens ook het nadeel de belangen van moederland
en koloniën steeds tegen elkaar te laten afwegen. Do ut des is schering en inslag.
Ik vraag wat hij van de volte face van Engeland tegenover Italië denkt. Hij is
geneigd die toe te juichen, mits zij niet de toenadering tusschen Engeland en
Duitschland belemmert. Ik druk de vrees uit, dat het optreden van Duitschland in
Oostenrijk, dat voor Italië een klap moet zijn, aanleiding tot deze vriendschap is en
de erkenning van Manchukuo door Duitschland min of meer tegen Engeland gericht
is. Waar toenadering tusschen Engeland en Duitschland in de laatste dagen door
Duitschland zelf niet begeerd schijnt te worden, ben ik niet gerust. Het ware fataal
indien Europa het innerlijk oneens bleef. Starkenborgh zegt allang niet meer aan den
Volkenbond te gelooven en te verwachten dat, wanneer Engeland, zich door een
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overeenkomst met Italië gedekt achtende, zijn vloot naar Singapore zou dirigeeren,
Mussolini waarschijnlijk, alle beloften vergetende, het Romeinsche imperium in de
Middellandsche Zee zal trachten te vestigen. De figuur van Eden vindt hij te weinig
reëel.
Hij vraagt mij Colijn zijn groeten over te brengen en hem te zeggen dat hij zijn
wijze van samenwerking in dankbare herinnering houdt. Hij kan van zijn opvolger
niet hetzelfde zeggen.

25 Februari 1938.
Bezoek bij G.F. de Bruyn Kops, Directeur van Financiën, heeft een zwaar hoofd in
het streven naar industrialisatie dat bij crisis de gevolgen op de bevolking zal
verergeren. Indische financiën zonder reserve en zwaar belast door 1300 millioen
schuld. Meer belasting niet mogelijk. Begrooting zal wel weer deficitair worden.
Weinig opwekkende klanken.
Voorts A.H.J. Lovink, adviseur voor Oost-Aziatische zaken, heeft dezelfde meening
als ik over China-Japansch conflict, Japansche penetratie in Oost Borneo, Noord
Celebes, Halmaheira, N. Guinea, Aroe eilanden, gecentraliseerd in 2 development
companies. Volgens hem Jappen toch niet geschikt voor zwaren arbeid in de tropen.
Hij weet te vertellen, dat Matsuoka's ster gedaald is en hij niet naar Peking is gegaan
en Noord-China niet organiseert. Het gaat in Japan naar den totalitairen staat onder
militaire leiding. Zijn adjunct De Wilde zal Davao bezoeken.

7 Maart 1938, in Djokja.
Bezoek van Ir. J.L. Moens, Voorzitter der Waterschapsraden, kenner der
Vorstenlanden als geen ander, heeft den geheelen ochtend voor mij vrij gemaakt en
blijft van 8 tot 1 uur praten en neemt ons daarna nog mede naar het consultatiebureau
voor de inlandsche nijverheid (Departement van Economische Zaken). Ir. R. Soepardi
Prawirodipoero. Moens: Bestuurshervorming geen vooruitgang. De Javaan is en
blijft ongeschikt voor Westersche organisatie, initiatief financieel beheer. Het hooger
onderwijs, behalve voor medici - en ook hier gaat het te ver, daar de afgestudeerde
in de steden gaat wonen en geen nut heeft voor de bevolking die zijn tarief niet kan
betalen - is een failure. De technici van Bandoeng zijn minder dan de Delftsche, de
rechtsgeleerden, waarvoor trouwens geen plaats is, uiterst zwak in de praktijk, al
weten zij soms heel veel. Bovendien
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creëert dit ontgoochelden en onbevredigden. De bevolking ziet echter wel tegen hun
geleerdheid op.
De civiele lijst der vorsten is veel te zwaar. Solo 2½ millioen op 6 millioen budget,
Djokja 1 millioen op 4 millioen. Toch zitten zij voortdurend in de schuld. Djokja
geeft te veel dure en prachtige feesten, daardoor veelal door het bestuur bewogen,
dat hem anderzijds berispt wegens zijn verkwisting. Die feesten kosten soms 1 à 2
ton en alle hooge oomes en ook reizigers worden uitgenoodigd. Prachtige geschenken,
o.a. aan den Gouverneur-Generaal.
Met de volgende troonsverwisseling zal daarin zeker groote verandering komen.
De economische toestand der bevolking is wellicht naar onzen maatstaf minder dan
in de gouvernementslanden, maar niet naar haar begrippen. Hij is overigens sedert
de afschaffing der apanages, die den landheer grondrechten en recht op een groot
gedeelte van den arbeid van de bevolking gaf, veel verbeterd. Een geldhuishouding
is voor den Javaan niet noodig en niet wenschelijk. Hij geeft het gereede geld toch
maar uit aan de bioscoop en onnuttige zaken.
De regeering te Batavia kent de bijzondere toestanden der hoven slecht, benoemt
bijna steeds weinig geschikte gouverneurs, die vroeger nooit in deze landen geweest
zijn en er vreemd voor staan. De tegenwoordige te Djokjakarta is een kleurling, wat
tegenover een Javaansch hof een misgreep is.
Onder de prinsen en onder alle Javanen steekt de Mangko Negoro ver uit. Hij is
een der zeer weinigen die den Europeaan begrijpt zonder zijn Javaanschen aard
verloren te hebben. Hun mentaliteit is niet op het concrete, practische ingesteld en
sterk doorweven met sexualiteitsdrijfveeren. Men zal dan ook nooit een intiem
samengaan krijgen, wel een zich neerleggen bij de superioriteit van den Hollander
en de erkenning dat deze zijn best doet en bij sommigen dat hij het beter doet dan
zijzelven. Daar het spreken van Nederlandsch, de bestudeering van Westersche
beschaving en wetenschappen enorme vorderingen maakt en bijvoorbeeld vele
regentenfamilies onderling Nederlandsch gebruiken, is het te vreezen dat men een
hoogen stand van déracinés krijgt, die door de lageren niet meer als echte Javanen
aangezien worden en zelve tusschen hun landgenooten en de Westerlingen zweven.
Door ons gezag voor een groot deel op het ontzag dat de gewone man voor den regent
heeft, te baseeren, is dit een gevaarlijke ontwikkeling. Het is dan ook verkeerd gezien,
dat men hier en daar menschen van lageren stand tot regent verheft,
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beter nog een minder bekwaam lid van een oud en gezien geslacht.
Op dit conservatisme van den heer Moens valt wel wat af te dingen, maar zeker
is het, dat men niet meer in eeuwenoude, rust brengende verhoudingen moet ingrijpen.
Overigens hadden wij het - het gesprek duurde van 8 tot 1 uur - over praehistorie,
archaeologie, kunstnijverheid, regeeringsbemoeiing met de nijverheid (veel vindt
Moens goedbedoeld maar onverstandig), over Minister van Buuren, die niet lang
geleden nog directeur van Verkeer en Waterstaat was en daar blijk van verkeerd
inzicht en dwingelandij heeft gegeven.
Na het gesprek gingen we samen naar het Consultatiebureau voor de inlandsche
nijverheid (staat onder Economische Zaken) geleid door Ir. R. Soepardi
Prawirodipoero. Oorspronkelijk was het alleen batikproefstation. Het heeft zeer
gunstigen invloed op het batikken, wat weer sterk is toegenomen en dank zij betere
techniek goedkooper kan produceeren. Ik zag aardige kains voor 41 ct. Daarmede is
de Japanner, die slechte waar levert, geslagen. Er is ook een prachtige collectie van
oud-Cheribonsche sarongs, meer Chineesch van dessin.

9 Maart 1938, in Semarang.
Bezoek aan H.B. Stapel (trammaatschappij), inkomsten sedert Nieuwjaar weer
dalende, tracht verkeersordening er door te krijgen, daar de wilde auto-exploitatie
door Chineezen alles doodt. Is bezig met airconditioning voor de treinen.
Gouverneur R.K.A. Bertsch1, maakt indruk van intelligent krachtig man, oordeelt
gunstig over bestuurshervorming. Europeesch bewind moet nog krachtig leiden en
er zullen generaties overheen gaan voordat zij op het gebied van economie en
financiën autonoom kunnen zijn. Hij ziet dit aan voor gebrek aan kritisch vermogen.
Overigens is 10 jaren na de bestuurswijziging een te korte periode om te oordeelen.

10 Maart 1938.
Te 6.49 per trein van Semarang vertrokken, uitgeleide door Van der Meulen, te 9.30
te Tegal, afgehaald door Heer Snijders van de Nederlandsch Indische Handelsbank,
gebracht naar het Java Textielbedrijf, proefonderneming van Gebroeders van Heek
en ettelijke

1

Gouverneur van Midden-Java.
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importeurs voor het vervaardigen van cambrics, ontvangen door technischen leider
W.R. Jansen, eertijds van den Economischen Voorlichtingsdienst. 216 weefgetouwen,
zal met 300 uitgebreid worden, daar proef geslaagd, productie ongeveer 5 millioen
yard, Nederlandsch Indisch verbruik 36 millioen, grondstof Japansche garens, worden
echter duurder, wellicht te vervangen door Nederlandsche garens. Kostprijs lager
dan Japan. Verkoop op 't oogenblik vergemakkelijkt door anti-Japansche boycott
van de Chineesche tusschenhandelaren. Indien verdere uitbreiding wenschelijk, zal
men niet meer op de ééne kaart der cambrics zetten, doch sheens (zwart goed voor
baadjes), gestreept goed, gedrukt goed, waarvan het verbruik in de tientallen
millioenen yards loopt, gaan vervaardigen.
Worden te 11 uur afgehaald door auto van Nieuw Tersana, suikerfabriek
grootendeels van de Factorij, grootste van Java, het vorige jaar opgebouwd uit
verschillende fabrieken, in Cheribon en Banjoemas, na de crisis gesloten en
afgebroken, administrateur Heer C. Pribee. 48.000 tons jaarlijksche productie, 4000
H.A. suikerriet. Kostprijs zonder afschrijving ƒ 3,25 per 100 kg (quintal), maakt
indruk van zeer modern en logisch opgezet te zijn, lunchen bij Heer en Mevrouw
Pribee, gaan tegen 5.30 naar Cheribon. Hotel Ribberink goed. Maken te 7 u. bezoek
bij Resident van de Capelle in verband met gewenschte bezichtiging van de kraton
van den Sultan Sepoeh (de oudste van de 3 takken van de sultansfamilie, die hier
indertijd regeerde en thans van een toelage van de Regeering leeft). Resident zeer
vriendelijk, biedt aan ons te vergezellen. Bezoek in het hotel van Heer P.J. Dammers,
Nederlandsch Indische Handelsbank.

15 Maart 1938, in Buitenzorg.
Ernstige berichten uit Europa. Oostenrijk door Duitschland bezet, tot groot
enthousiasme der Oostenrijkers. Groote verontwaardiging in Engeland, dat zich
evenwel tot protesteeren zal bepalen. Thans is Tsjechoslovakije aan de beurt, dat
contractueele bondgenooten heeft. Dan is oorlog waarschijnlijk. Chamberlain, die
vermoedelijk geen kennis van het Duitsche karakter bezit, heeft Eden na Hitler's
hoon overboord gezet - twee dagen later - en nu wordt hij zelf met de grootste
geringschatting door Hitler behandeld. De Duitschers staan voor niets meer, maar
of de Oostenrijkers met den Anschluss gelukkig zullen worden, betwijfel ik, terwijl
voorloopig de Duitsche Zuidtyrolers vuriger dan ooit op de bevrijding van het
Italiaansche juk
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hopen. Mussolini schijnt echter afgekocht. Komt er misschien oorlog in April?
Kauffelt, die onlangs uit Britsch-Indië terugkwam, vertelde dat de Japanneers daar
hun bezittingen liquideeren en dien datum noemen voor ‘coming trouble’.

17 Maart 1938.
Door Dr. Pijper geïntroduceerd bij Hadji A. Salim, militant nationalist. Menang
Kebauer, opgevoed in Europeesch godsdienstloos gezin, was aanvankelijk geen
Moslem, leefde zwaar, is aan het consulaat te Djeddah verbonden geweest, vandaar
teruggekomen werd hij vroom Moslim, naar men zegt onder den invloed van zijn
Moeder, bleef echter in gouvernementsdienst, bij de politie, kwam als zoodanig met
de nationalistische stroomingen in aanraking en werd daarvoor gewonnen. Een klein
mannetje van 52-jarige leeftijd, baardje en bril, in Europeesche kleedij, zeer
welbespraakt en, naar Pijper zegt, welsprekend, zeer geleerd, zat in Houston
Chamberlain te lezen en bleek goed Duitsch te spreken. Ontvangst welwillend en
openhartig. Vraagt mij niets, maar vuurt er op los. Zijn grief tegen den Hollander is,
dat zij dankbaarheid eischen voor hetgeen zij hier voor den inlander deden - in hun
eigen belang - en dat zij den inlander niet willen veroorloven voor hun
vaderlandslievende gevoelens uit te komen (schoolkinderen mogen wel van het
geliefde Nederland, niet van het geliefde vaderland spreken en zingen), hetgeen heel
dom is daar zij aldus die gevoelens nog meer prikkelen. Hij is zeer bitter over de
repressieve maatregelen van De Jonge - verbieden van bepaalde nationalistische
vereenigingen, verbanningen naar Digoel, hetgeen bovendien zonder behoorlijk
onderzoek en onrechtvaardig geschiedde. Hij wil een onafhankelijk Indië, dadelijk.
De vraag of dan een ander in onze plaats komt, gaat alleen den Indonesiër aan. Hij
begeert dien evenmin. Ons ontzegt hij het recht hier te blijven regeeren onder het
motto dat de Indonesiër onmondig is. Hij schijnt ons nogal kortzichtig te vinden. Hij
haalde o.a. het geval van een Mohammedaan en in de dessa wonenden Europeaan
aan, die zijn volgens de Mohammedaansche wet wettige kinderen niet door onze wet
kan laten wettigen tenzij zijn huwelijk bij den burgerlijken stand ingeschreven wordt,
waardoor de kinderen kampong-europeanen worden, zooals er zoovelen - te velen
zijn - één aspect van het indo-Europeesche vraagstuk. Waarom kunnen die kinderen
niet inlanders worden en in het dessaverband opgaan?
Bij relletjes wordt onnoodig bloed vergoten, daar de Hollandsche
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commandant na sommatie eerst in de lucht laat schieten, waardoor de opstandelingen
gelooven dat zij onkwetsbaar zijn en aanvallen, waarna zij bij bosjes neergeschoten
worden. Waarom niet de moed gehad om ze te gaan toespreken - dit heeft bijna altijd
het gewenschte effect.
De tweede dien ik opzocht, was Thamrin, lid van den Volksraad, een geheel ander
man. Hij is, ofschoon woordvoerder van een nationalistische partij, geen volbloed
inlander. Zijn grootvader was een assistent-resident. Hij doet zaken en is vrij
vermogend. Er is niets van den apostel over hem. In tegenstelling met Salim, die
dadelijk van wal stak, trachtte hij mij te laten praten. Zijn onafhankelijkheidswenschen
zijn niet zoo absoluut, doch principieel en verbonden aan tempo. Het tegenwoordige
is veel te langzaam. Volksraad moest parlement zijn, de gewestelijke besturen meer
werkelijk onder inlandsch gezag, minder onderworpen aan het centrale gezag. Het
Plein bemoeit zich ook te veel met Indische zaken. Thamrin heeft Quezon ontmoet
(te Batavia en kent Siam, meent dat de Javaan zich even goed kan besturen als de
Filipinos en Siameezen. Ik gaf hem mijn inzichten over de Filipinos). Daarna
afscheidsbezoek bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (Vas Dias, Pronk en
De Jong) (ook Colijn), verder onderhoud met Van der Hoop, die zich met de
vertegenwoordiging van het Aardrijkskundig Genootschap belast. Lunch van De
Villeneuve om Mansvelt te ontmoeten, dien ik van vroeger ken, een met zich zelf
ingenomen new lighter, zooals er velen bij de regeering zijn.

18 Maart 1938.
Naar Soekamandi gereden, behoorende tot de Pamenoekan en Tjeassem landen,
ontvangen door Heer Rentink. Sisal en tapioca fabrieken. Deze Pamenoekan en
Tjeassem landen hebben ongeveer 50.000 ha in cultuur, alles op eigendomsgrond ongeveer ⅔ van het bezit is door den Staat ten behoeve van den inlander teruggekocht.
Daarna door naar Soebang waar de hoofdadministrateur Adams woont in een prachtig
oud landhuis, gebouwd door den ouden Hofland, 125 jaar geleden. Mevrouw Adams
is een levendige gezette dame, conservatief van inzicht en herhaaldelijk vermeldende
dat zij ‘student of history’ is. Aanwezig de jonge Adams, die moderne talen in
Cambridge wil gaan studeeren, Sir Frank Stockdale, secretaris aan de Secretary for
the Colonies, die een weinig intelligenten indruk maakt (on no account war! juist
wat de Duitschers noodig hebben om hun
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gang te gaan), Mr. & Mrs. Mackay, theeplanters uit Assam, Mr. Hodgson (?), een
sympathieke Ier die aan het hoofd van de thee der Pamenoekan- en Tjeassemlanden
staat.

19 Maart 1938.
's Morgens lang onderhoud met Dr. Pijper, die geïnteresseerd was mijn indrukken
van Salim en Thamrin te vernemen. Hij heeft grooten eerbied voor Salim's kennis,
maar is overigens vrij sceptisch omtrent de onbaatzuchtigheid der inlandsche leiders
gestemd. Hij betreurt het, dat het gouvernement niet op de een of andere wijze van
Salim's diensten gebruik gemaakt heeft, in plaats van hem in zeer moeilijke
omstandigheden te laten voortleven, waardoor hij oppositie blijft voeren. Zijn meening
is overigens dat de Digoel als dreigend verbanningsoord voor militante drijvers een
heilzamen invloed uitoefent. Menig hartstochtelijk prediker is al op zijn knieën
beterschap komen beloven en vergeving smeeken als het Bestuur hem aan zijn
verstand gebracht had dat zijn optreden gevaar liep hem naar Nieuw-Guinea te leiden.
Thamrin is een slimmeling, die zich niet laat vangen, maar die elk ander régime dan
het Nederlandsche aanvaardt, indien het hem persoonlijk bevoordeelt.
Van een centraal door Cairo of Mekka geleid Moslimstreven is tegenwoordig
weinig merkbaar. De Indische stroomingen ontstaan locaal, permanent deloyaal zijn
de voornaamste groepen in de Menangkabau en afkeerig is ook Bantam wel, ofschoon
thans rustig. Labiel is de toestand in Zuid Oost Borneo, waarvan de resident mij
gezegd heeft dat de bevolking, ofschoon orthodox Mohammedaansch zeer loyaal is.
Pijper zal dit persoonlijk gaan onderzoeken.
Het Mohammedaansche streven valt niet samen met pro-Japansche neigingen,
daar de leer de Christenen en Joden, die denzelfden God erkennen, hooger stelt dan
de heidenen.
Daarna nog even naar kantoor der Java-China-Japan Lijn en Nederland (Heer
Koper), een beleefdheidsbezoek bij Mr. Haddon van Francis Peek & Co. Ltd
(verbonden aan de Pamenoekan- en Tjeassemlanden) en voorts lunch in het hotel
aangeboden aan de echtparen Van Dobben en Warning.
Te 4 uur verlaten we Batavia voor goed per auto naar Serang, alwaar wij logeeren
bij den assistent-resident L. Noë, die 4 jaren aan het Ministerie van Koloniën
verbonden is geweest. Hij woonde met zijn chef, Prof. van Gelderen, de vergaderingen
der Commissie van Handelsverdragen geregeld bij, een knap ambtenaar met veel
begrip
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voor de schaduwzijde van het bureaucratisme dat thans hoogtij viert. Bovendien
keeren zich de ambtenaren van Economische Zaken veel te hartstochtelijk tegen
Nederland en ignoreeren èn het goede dat het doet èn de grenzen van het mogelijke.

21 Maart 1938, in Telok Betong (Sumatra).
We worden 's morgens door Controleur Croes afgehaald, die de plaats Telok Betong
en het district Gedong Tataan onder zich heeft. Hij is hier reeds 7½ jaar en terdege
op de hoogte. Gedong Tataan is een groot bevloeiingsgebied, dat vóór 30 jaar oerbosch
was en voor de inlandsche bevolking waardeloos. Het gouvernement kon het geheel
voor immigratie bestemmen, ongeveer 6 à 7000 ha groot, het grootste deel, 5000 ha,
in sawahs omgezet door Javanen, die het, te oordeelen naar uiterlijken welstand,
beter hebben dan in hun overbevolkt gebied. Buiten dat gebied zijn nog meer
immigranten in de marga's der Lampongers ondergebracht, die tot nu toe deze
vestiging gaarne zien, daar zij, zelf welvarend maar niet vlijtig, eerder grand-seigneurs,
koelies noodig hebben. Bij geregelde toeneming van het aantal immigranten komt
er echter een oogenblik waarop zij vreezen de eerste positie, die zij innemen, te zullen
verliezen. De verhouding is thans ongeveer 300.000 Lampongers en 200.000 Javanen.
De voorwaarden waarop de verhuizing plaatsvindt, zijn tegenwoordig minder royaal
dan vroeger, maar bevatten desniettemin meer gezonde prikkels tot succes dan weleer
toen de luidjes vertroeteld werden. We doorkruisen (Mej. Heubel is van de partij)
het geheele Prigsewaterrein en laten ons op de standplaats van den wedana (uit Java
geïmporteerd om op zijn Javaansch bestuur uit te oefenen) inlichten, bezichtigen den
stuwdam waar het grootste gedeelte van de bevloeiïng haar oorsprong heeft en
tenslotte de kolonie Gisting van het Indo-Europeesch Verbond, waar we door den
heer de Jong ontvangen worden. Door verkeerden opzet, luiheid en gebrek aan
onderlinge samenwerking is deze proef, die veel geld gekost heeft, vrijwel mislukt.
Heer de Jong lijkt mij een flink man, zelf Indo, maar hij verbloemt zijn pessimisme
niet.
In den namiddag bezoek aan de Manila-hennepplantage en touwfabriek en
triplexfabriek ‘Natar’ van Gebr. Sijnja. Zij leveren ongeveer de helft van het verbruik
van Manilatouw in Indië, voornamelijk Koninklijke Paketvaart Maatschappij en
Marine, importeeren daartoe ook Davaohennep, die beter van kwaliteit is. Vergeleken
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met de fabriek van Furukawa op Davao ziet deze er onordelijk uit, ook de woningen
der arbeiders. De triplexfabriek werkt voor rubberen thee-ondernemingen, maar
wordt bedreigd door het nieuwe inzicht der Amerikaansche rubberimporteurs, die
geen houten kisten meer willen hebben, omdat stukjes hout die in de rubber raken,
groote moeite bij de verdere verwerking veroorzaken. Zij klagen ook over de
Japansche concurrenten, die echter vóór de devaluatie ernstiger blijken te zijn dan
thans. Deze broers (5 × 2 neven), Indische jongens, bezitten ook een groote
rubber-onderneming met daarbij behoorende fabriek.
Ten slotte bezichtigen we de porselein-verzameling van een rijken Chinees met
veel mooie stukken.
De tocht van heden naar het nieuwe kolonisatie-gebied te Soekadana was nog
interessanter dan die van gisteren, omdat men daar de eerste vestiging en de wording
der kolonie met eigen oogen ziet. De controleur Ably begeleidt ons, en op de plaats
zelve troffen wij den fungeerenden controleur van Soekadana, De Lassaquère, aan.
Al deze ambtenaren blaken van ijver en energie voor deze groote zaak, die dank zij
het doorzettingsvermogen van Resident Rookmaker, thans gepensionneerd, in de
ongunstige omstandigheden van 1935 gered en in het goede vaarwater gebracht werd.
We troffen het, daar tegelijk met ons een transport Javanen uit Kediri aankwam
en ondergebracht werd. Zij beginnen met rimboe te kappen en ladongs aan te leggen
of eigenlijk helpen zij in den eersten tijd de reeds gevestigde immigranten daarmede
en met het oogsten tegen een bedrag in natura. Zij worden ook voorloopig bij hen
ondergebracht, maar spoedig moeten zij een eigen hutje bouwen. Soekadana bezit
veel grootere uitbreidingsmogelijkheden dan Gedong Tataan: 40.000 ha met een
bevolking van 160 à 200.000 zielen. Het wordt één groot bevloeiingsgebied, waarvan
de stuwdam gereed is. De eerste secundaire leiding wordt aangelegd door
Soendaneezen uit Garoet, volgens zeggen de eenige goede grondwerkers van Java,
doch het tracé in het bosch zagen we gekapt worden door pas aangekomen
immigranten, met opmerkelijke snelheid. De grond is zeer vruchtbaar.

24 Maart 1938, in Palembang.
Bezoek aan Resident A. Oranje, aanwezig gewestelijk secretaris Mussert, verschaft
mij uitvoerige inlichting over gewest, maar in het bijzonder rubberrestrictie, die
gunstig werkt, kolonisatie van Javanen,
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waarvoor voorloopig terrein van 30.000 ha buiten margaverband aangewezen met
zeer gunstige vooruitzichten. In de bovenlanden zijn de daarvoor beschikbare en
geschikte gronden niet overvloedig aanwezig. Batavia (Kuneman) wil alleen
bevloeibaren grond, omdat de Javaan sawahs prefereert en de opbrengst daarvan
grooter is. Men kan echter evenals op Borneo de proef nemen met lage gronden, die
thans geregeld onder water loopen, door daarvan watertoe- en afvoer te regelen, zoo
ook het terrein waarop indertijd de mechanische rijstbouw van Sibinga Mulder mislukt
is. Met goedkoope werkkrachten als de Javanen kan dit zeer goed gelukken. Resident
Oranje, optimist over bestuurshervorming, mits de gouverneur van Sumatra voldoende
bevoegdheden krijgt om Batavia voor het dagelijksch bestuur uit te schakelen en
zich tevens per vliegtuig gemakkelijk kan verplaatsen. Oranje heeft lang op Atjeh
gediend. Daar is de toestand nog steeds labiel, ofschoon voor het oog gepacificeerd.
Na afloop bezichtiging, in gezelschap van Heer Mussert1, Tiele, agent Koninklijke
Paketvaart Maatschappij, en Li van het Kien Guan concern en directeur der fabriek
de Rubber Unie, van deze fabriek waar uit slabs blankets en uit latex sheets gemaakt
worden.
's Middags bezoek van den heer Van der Meulen, die blijft eten en heel veel te
vertellen heeft, zoowel over zijn gewest als over de inlandsche beweging. Hij is lang
in de Bataklanden geweest. De Toba Batakkers zijn gekerstend, knappe maar
veeleischende kerels, loyaal tegenover Nederland maar niet beschroomd zijn
vertegenwoordigers te critiseeren. Het ras der toekomst. Steeds vijandig aan het
gezag is de Menangkabau en de hevige klap aan den opstand in 1926 toegebracht,
was in 1930/1932 alweer vergeten. Er broeide toen opnieuw opstand en indien de
‘Zeven Provinciën’ toen Padang aangedaan had, was hij uitgebroken, terwijl er geen
munitie, geen kanon ter plaatse was. De zwenking van Buitenzorg naar
doortastendheid heeft toen alles gered, het geheele inlandsche bestuursapparaat,
politie enz. wachtte daarop popelend. Gouverneur-Generaal de Jonge heeft veel aan
de ‘Zeven Provinciën’ te danken, heeft in het algemeen den wind mee gehad. Van
der Meulen meent, dat in de buurt van Palembang veel geschikt terrein voor
kolonisatie is.
Zou kenner van den Islam en Arabisch te Cairo gestationneerd willen zien, omdat
men daar beter dan elders op de hoogte van de ontwikkeling in Noord-Afrika en de
Levant is. Onze positie bij Ibn

1

Ir. A. Mussert.
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Saud is bijzonder goed, maar dat is geen reden om Egypte te verwaarlozen. Van der
Meulen heeft geen bewondering voor de Italianen, die volmaakt onbetrouwbaar en
hardvochtig tegenover de inlanders zijn. Hij is in Erytrea geweest. In Yemen woelen
zij hevig met goud. 't Is wellicht hun next move tegen Engeland. Dit laatste opereert
zwaar in Arabië en heeft het vertrouwen en den steun van Ibn Saud, die het Palestina
niet te lastig zal maken, al verfoeit hij de Joden. Lawrence heeft Van der Meulen
nimmer ontmoet. Het oordeel der Arabieren over hem is ongunstig. Zij zien hem als
aartsleugenaar aan, terwijl het mogelijk is dat hij oprecht geweest is en door zijn
Regeering in de steek gelaten werd.

25 Maart 1938.
Bezoek aan Pladjoe, raffinaderij der Bataafsche Petroleum Maatschappij, ontvangen
door Mr. Panthaleon van Eck en Le Noble, (administrateur Oosten op de
boorterreinen) die uitnemend uitlegt, daarna naar het etablissement der concurrente,
de Nieuwe Koloniale Petroleum Maatschappij (N.K.P.M.) Soengei Gerong, chef Mr.
Elliot afwezig, ontvangen door Mr. Leibacher en Mr. Davison, voorts Heer van
Bemmelen en Heer Blussé.
's Middags afgehaald door Van der Meulen, de sultansgraven bezichtigd, niets
bijzonders, wat rondgereden om de stad en tot 7 uur met hem zitten praten, onder
anderen over de Westkust, de Batakkers, waar hij lang gediend heeft, en de
indologische faculteit, die, naar hij zoojuist gelezen had, opgedoekt wordt, zijns
inziens volkomen overbodig zijnde. Volgens Van der Meulen heeft zij zelfs veel
kwaad gesticht. Ik heb de noodzakelijkheid van het initiatief betreurd, maar als
werkelijk bestaande aangenomen. Zelf was ik te weinig in Indische
ondernemingszaken betrokken om een oordeel te hebben. Volgens Van der Meulen
is van geen bestuursambtenaar, welke ethische leer hij in Holland ook opsteekt, te
vreezen, dat hij daardoor het gezag dat hij moet uitoefenen en zonder hetwelk hij
overgeleverd is, laat schieten. Kan een man geen gezag uitoefenen, dan is het omdat
zijn persoon niet geschikt is. Ik betwijfel of dit geheel opgaat. Eenzijdige ethiek heeft
verslappend gewerkt, hoezeer er plaats voor gezonde ethiek was en zeker in
regeeringskringen. Thans zijn de ondernemers en het Binnenlandsch Bestuur naar
elkaar toegekomen en is er meer wederzijdsche waardeering. Van der Meulen erkende,
dat gedurende vele jaren de ambtenaren op hun posten zich in hun gezagsuitoefening
niet door het centrale bestuur gesteund wisten.
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28 Maart 1938, in Fort de Kock.
Tijdens mijn reizen in Oost-Azië heb ik de Hollandsche kranten niet geregeld kunnen
volgen, echter was mij duidelijk geworden dat de liberale Kamerfractie in October
jl. haar tegenstand tegen het principe van dwangordening heeft opgegeven en dat de
partij klaarblijkelijk onder den invloed van Van Lidth de Jeude haar standpunt
eveneens gewijzigd heeft. Ik heb daarop van Batavia per luchtpost aan Bastiaans,
die de inside van de partij kent en zelf zuiver liberaal denkt, inlichtingen gevraagd
en per keerende post ontvangen. Zij bevestigen helaas mijn indrukken. Van Lidth,
dien ik reeds lang voor een politicus heb aangezien wien het niet om het beginsel
maar om invloed te doen is, heeft, klaarblijkelijk met niet al te groote moeite, bereikt,
dat het vóór de verkiezingen geldende anti-ordeningsstandpunt verlaten is voor een
tweeslachtige houding, die, blijkens het door de partij aangenomene, mogelijk maakt
met elke ordeningsmaatregelen mee te gaan. Ik had dit van Van Lidth verwacht,
sedert hij als Minister van Waterstaat de verkeersordening van Prof. de Vries voor
goederen die de vrije bevrachting aan banden legt, goedkeurde. Deze houding strijdt
met het zuivere liberalisme en kan door mij in de Eerste Kamer niet verdedigd worden.
Ik heb daarna Asscher, liberalen fractieleider in de Provinciale Staten van
Noord-Holland, onder uitvoerige motiveering bericht, dat ik mij tot mijn leedwezen
niet langer voor dit lidmaatschap beschikbaar kan stellen. Van dezen brief zond ik
copie aan Bastiaans, Rutgers (Algemeen Secretaris der Partij), Van Leeuwen
(Voorzitter van de Vereeniging voor de Economische Politiek) en Delprat, lid en
mijn opvolger in de Vereeniging. Zooals ik verwachtte, ontving ik binnen den kortst
mogelijken termijn een telegram van Asscher, die met Rutgers overleg gepleegd
heeft, mij verzoekende geen ruchtbaarheid aan mijn besluit te geven, daar hij meent
dat mondeling overleg na mijn terugkeer in Mei overeenstemming zal brengen. Ik
heb daarop geantwoord, dat ik vrij moet zijn om de partij voortaan te bestrijden en
mijn besluit reeds aan enkele vrienden (Van Leeuwen c.s.) heb meegedeeld, doch
overigens gedurende mijn reis waarschijnlijk geen verder actie zal ondernemen.
De bedoeling der heeren is natuurlijk mij aan te toonen, dat mijn meening evenzeer
in de partij past als die van het bestuur.
Helaas kan men de partij niet meer een liberale noemen.
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29 Maart 1938.
Heden heb ik het meer van Manindjau weergezien en gezeten aan hetzelfde plekje,
de bank voor de controleurswoning aan het meer onder een ouden statigen boom,
waar ik 40 jaar geleden met Herman van der Wijck en Ferd de Beaufort zat, toen als
gasten van de familie Van der Plas (later gouverneur van Sumatra's Oostkust) nu van
de familie Dijs, de mooiste plek in Indië. Thans kan men de 33 km van Fort de Kock
in een uur afleggen, omdat de steile helling naar het plaatsje voor auto's berijdbaar
gemaakt is, toen ging het te voet berg af. De controleurswoning is nieuw, heeft een
dak in Minangkabau stijl, dat in de kampongs, die het onooglijke en minder soliede
gehalvaniseerde ijzer gebruiken, verdwijnt. Een pasangrahan staat naast de woning,
doch is nog niet ingericht.
Heer Dijs is reeds 8 jaren aan de Westkust, spreekt met veel kennis van land en
volk. Bevestigt de weinig vriendschappelijke gevoelens der Minangkabauers voor
ons. Gedeeltelijk is dit godsdiensthaat (men is hier zeer fel), gedeeltelijk de trotsche
ook eigenwijze natuur van den inlander, die de Minangkabau als de bakermat van
de inlandsche cultuur op Sumatra beschouwt. Volgens de legende stammen zij van
drie zoons van Alexander den Groote af, die destijds met hun vrouwen hier landden.
Belasting bestaat in inkomstenbelasting, negaribelasting en ongeveer 20 dagen
heerendienst, in geld gemiddeld ongeveer 6 gulden per jaar. De bevolking kent geen
armoede zooals op Java. Veel mannen zwerven echter uit voor korten of langen tijd,
omdat er weinig grond meer is, en werken dan in de rubber in Djambi en elders. Men
ziet overal huizen bouwen, het aantal missigits is legio, zoo ook de godsdienstscholen.

2 April 1938, in Padang.
Padang is in de laatste 40 jaar zich zelf gebleven. Het is economisch niet
vooruitgegaan en heeft zich dan ook veel leelijks bespaard. De ontzettende moderne
rommel waaruit de zakenkwartieren in de groote Indische steden bestaan, is hier zoo
goed als afwezig. De nieuwe kantoorgebouwen, gering in getal - de Factorij en de
Nederlandsch Indische Handelsbank ontbreken o.a. - liggen aan de kali. De erven
der woonhuizen zijn meestendeels veel grooter dan op Java. Om de residentswoning
ligt ongeveer 8 ha terrein. Te betreuren slechts is, dat men van het prachtige zeefront
geen partij getrokken heeft. Slechts twee woonhuizen en de deerniswekkende barak
die tot Socië-
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teit dient, liggen er aan, zoo ook de Landraad waar de Resident behoorde te wonen.
's Morgens bezoek ik den Resident Heer Bosselaar, die nooit vroeger op Sumatra
gediend heeft en hier nu ruim een jaar staat. Volgens zijn eigen zeggen is er om zijn
benoeming nogal wat te doen geweest, want de Westkustspecialiteiten meenden, dat
één hunner in aanmerking kwam, daar de sociale en politieke toestanden hier zeer
bijzonder zijn, de bevolking lastig is en in dit jaar de bestuurshervorming ingevoerd
wordt, waarbij de Westkust, als eenig gewest op Sumatra, een gewestelijken raad,
de zoogenaamde Minangkabauraad krijgt, waarvan de leden voor de eerste maal
benoemd, maar later grootendeels verkozen zullen worden, een college van 49 man,
waarvan 9 Europeanen en de Resident-Voorzitter. Op 1 Juli treedt dit orgaan in
werking. De Heer Bosselaar is ijverig bezig dit voor te bereiden. Als Secretaris zal
hij nemen den wedana Roessad, een uiterst intelligenten Menangkabauer, die thans
aan het hoofd der recherche staat, een baan waarin hij uitnemende diensten bewijst,
maar die hem niet aanstaat, aangezien zij hem bij de bevolking min of meer als een
spion doet te boek staan. Van der Meulen had mij aangeraden dezen man te spreken,
en daar de Resident dit goed vindt, arrangeert hij een onderhoud bij mij in het hotel
op denzelfden morgen.
Roessad zal een ongeveer 40 jarige man zijn, die zeer outspoken is - in tegenstelling
met den man te Fort de Kock. Ik vraag hem naar zijn verwachting aangaande den
nieuwen raad. Hij meent, dat hij goed werk kan doen, indien hij goed geleid wordt,
de samenstelling juist blijkt te zijn en hij iets meer te doen krijgt dan het verdeelen
van de aanwezige middelen, want, zoo zegt hij, de begrooting van het gewest is zwaar
deficitair - 4 millioen uitgaven tegen 2 millioen inkomsten. Hij acht het een groot
voordeel dat het college zal zien welke grenzen aan mogelijkheden gesteld wordende Menangkabauer is veeleischend, maar indien het begin van het medebestuur met
een enorm tekort en de verplichting tot besnoeiïng allerwegen samenvalt, komt er
niet veel van terecht. (Later hoor ik van den Resident, dat de kosten van Europeesch
bestuur, justitie en veldpolitie (700 man) niet ten laste van de gewestelijke rekening
zullen komen en dat de Regeering toegezegd heeft in den beginne onvermijdelijke
tekorten aan te vullen. Hij verwacht dat het budget ongeveer om de 2 millioen zal
draaien.) Ik merk op, dat ik weinig streken in Indië heb gezien waar in het algemeen
zóó de stempel van de welvaart op ligt als op dit gewest. Nergens werd in de 40 jaren
tusschen mijn twee
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bezoeken zóó bijgebouwd aan kamponghuizen en Missigits als aan de Westkust. Dit
gewest moet dus zijn eigen huishouding kunnen betalen, met andere woorden zoo
noodig meer belasting kunnen opbrengen. Op dit punt was Roessad niet zeer expliciet.
De bevolking is inderdaad niet bepaald arm, omdat zij gronden heeft, die niet zeer
intensief gebruikt worden: maar één rijstoogst 's jaars en weinig nevenproducten,
behalve koffie (die wegens den slechten prijs verwaarloosd wordt) en rubber (waarvan
de cultuur met roofbouw gelijk staat). Er zijn geen paupers omdat de menschen allen
in het familieverband zitten en daarop kunnen steunen, maar het matriarchaat maakt,
dat de mannen geen bijzonderen prikkel tot ijver hebben, daar de opbrengst van hun
arbeid naar hun zusters gaat. In sommige streken heerscht gebrek aan grond en
zwermen de mannen uit om in Djambi en elders geld te verdienen, omdat ze
nietsdoende niet allen op het gezin kunnen leven, maar het individueel bezit neemt
niet toe. (De Resident bracht daarop later een correctie aan: de vermeerdering van
het individueel vermogen tijdens het huwelijk verkregen, gaat reeds voor de helft
naar de kinderen. Dit gebruik is adat en komt tegenwoordig meer en évidence dan
vroeger.) Het is juist dat er veel gebouwd wordt, doch het bouwen is voor rekening
van het gezin of van een groep. Ik merk op dat die bouwsels er dan toch maar komen.
Roessad schijnt echter een zwaar hoofd in het opleggen van meer belasting te hebben.
Inderdaad is de Minangkabauer op dit punt bepaald recalcitrant. Het gouvernement
heeft hem bovendien in den loop der jaren te zeer ontzien, waardoor hij, van nature
arrogant en opposant, nog minder medewerkt dan anders het geval zou zijn. Ik vraag
hem of hij verwacht dat een goed werkende raad op den duur op de sympathie van
de bevolking voor het Nederlandsche bewind zou uitwerken, die thans niet sterk is.
Roessad antwoordt dat het geen kwestie van sympathie is, maar dat de bevolking in
het algemeen in dier voege gouvernementeel gestemd is, dat zij onder het
Nederlandsch gezag rechtsveiligheid weet te bezitten, die onder hun eigen bestuur
steeds te wenschen heeft overgelaten, feitelijk ontbrak. Er zijn echter fanatieke
anti-Nederlanders, die steeds tegen het gezag werken en nu en dan het hoofd der
menschen op hol brengen. Dit gaat samen met de Mohammedaansche stroomingen.
Ieder Minangkabauer is goed Mohammedaan - de begrippen zijn niet van elkaar
te scheiden, wat niet wil zeggen, dat zij allen fel godsdienstig zijn. De missie, wie
het trouwens verboden is onder de in-
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landers te werken, mag nog zoo veel kerken bouwen (de enorme afmetingen die het
missiewerk, althans uiterlijk, heeft aangenomen sedert mijn vorige reis, is een der
meest opvallende verschijnselen) als zij wil, zij zal onder de Minangkabauers geen
bekeerling maken. Ik vroeg een verklaring van het feit, dat onder deze geloovige
Mohammedanen de adat met zijn matriarchaat en vooropstelling van de vrouw, die
in de familiegroep de machtige is en aan wie feitelijk de bodem behoort, iets dat
lijnrecht tegen de leer van Mohammed ingaat, zich niet alleen zoo krachtig handhaaft
maar allerwegen verdedigers tegen de orthodoxe Mohammedanen vindt. Ik kreeg
daarop nòch van Roessad, nòch van den Resident een bevredigend antwoord. Zij
wisten wèl te zeggen, dat de adatmenschen even trouwe aanhangers van den Islam
zijn als de anderen - cherchez la femme peut-être. Het bestuur heeft zich volgens
den Resident jarenlang van dezen strijd - nadat het zich in de Padri-oorlog aan de
zijde der adatlieden geplaatst had - niets van dezen onderlingen strijd aangetrokken,
hetgeen over het algemeen aan ons gezag niet ten goede is gekomen, daar de
oneenigheden dikwijls om een oplossing vragen, die alleen het gouvernement kan
brengen. De Heer Bosselaar heeft deze passieve houding in één geval reeds laten
varen en de knoop doorgehakt, wat klaarblijkelijk opluchting gebracht heeft. Men
moet daarmede echter zeer voorzichtig zijn. Man van de daad moet de bestuurder in
dit gewest wel zijn, maar takt is bij deze ongemakkelijke lieden evenzeer noodig.
Van Minangkabau stroomen de godsdienstige leiders over heel Indië - het zijn zonder
twijfel knappe en flinke kerels en daarom moet men hier èn de baas blijven èn tevens
de gemoederen rustig houden. Het vergaderverbod voor zekere noncoöperatieve
vereenigingen moet zeker gehandhaafd blijven, daar het in 1926 misgeloopen is en
in 1933 weer. Verzachting van den maatregel zouden de tegenstanders als zwakheid
opvatten en door agitatie gevolgd worden.
Men staat echter voor raadselachtige waarnemingen. Zoo is de geboorte van Prinses
Beatrix spontaan door de bevolking met optochten en feesten in hun mooiste kleedij
- en dat beteekent wat - gevierd. Dan vraagt men zich af, is dit land anti-Nederlandsch?
Waarschijnlijk heeft men hier te doen met een dankbaarheid, gevoeld voor het
Vorstenhuis, dat voor elken inlander boven alle partijen en grieven staat (dit is mijn
suggestie).
Deze Resident loopt, evenals de meeste anderen in de buitengewesten, met den
Gouverneur-Generaal de Jonge weg, die den knoop
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wist door te hakken en zich niet te veel van den Volksraad aantrok. Het bureau
Inlandsche Zaken desnoods onder den zeer ethischen heer Gobee vond bij hem geen
genade. Naar mijn meening is een dergelijk man in een bepaald tijdsgewricht op zijn
plaats - in dit geval om een einde te maken aan het eerst te loslippige en slappe en
daarna onvaste bewind van De Graeff en den verderfelijken invloed op ambtenaren
en bevolking die er van uitging. Van den tegenwoordigen Gouverneur-Generaal
merkt men dat hij meer Westersch georiënteerd is en conscientieus naar adviezen
luistert. Misschien begeeft hij zich te veel in details. Hij werkt als een paard. Hij,
Bosselaar, was verbaasd, uit Makassar komende, te bevinden hoe de
Gouverneur-Generaal de strafzaak-Margadant volledig kende. Dit acht hij niet
onbedenkelijk. Vermoedelijk is hij nog te veel Commissaris der Koningin in een
provincie. Overigens wilde hij gaarne gelooven hetgeen ik hem zeide, dat de
Gouverneur-Generaal een gezond oordeel, een vasten wil heeft en ook weet te
handelen.
Bosselaar heeft zijn gansche loopbaan in de Groote Oost gemaakt. Hij had ook
Resident van Bali kunnen worden, hetgeen hem zeer aantrok, maar ten slotte heeft
hij Padang verkozen, dat veel moeilijker is. Hij heeft onder andere op Lombok
gewerkt, waar ook 600.000 Mohammedanen wonen - Sasaks, waarvan de helft meer
aan het animisme hangt dan aan den Islam. Het zijn om zoo te zeggen overtuigde
Oranjeklanten. Op Celebes is het werk zeer aantrekkelijk, omdat er voor de bevolking
op economisch gebied zoo veel te doen is en de instelling der zelfbesturen met
landschapskassen dit vergemakkelijkt.
Wij rijden 's middags langs de Corniche van Padang naar den vuurtoren, het begin
van den zeeweg, die naar Korintji leidt. Daarna zwemmen in het zwembad van de
stad.

3 April 1938.
's Morgens den weg naar Soebang opgereden tot aan het uitzichtspunt over zee, in
den namiddag op den Apenberg geklommen, met mooi uitzicht en weinig apen.
Afscheidsbezoek aan den Resident. Ook deze Resident verwacht veel van de
decentralisatie.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1274

5 April 1938, in Sibolgo.
De Bataks wonen hier in kleine groepen van huizen tezamen, in den ouden tijd alle
door aarden wallen en bamboe omgeven, daar er voortdurend veeten en ruzies
tusschen de hoeta's onderling waren. Overigens zien de bewoners van deze landen
er nog even smerig uit als vele jaren geleden. Van Hoeta Gindjang strekt het oog
zich tot aan de bergen in het Oosten uit. Daarvoor liggen ver uitgestrekte sawa's met
aardige boom- en bamboe-groepen bezaaid, waarin zich de hoeta's verschuilen.
Overal kerkjes van de zending die hier groot werk verricht heeft, maar nu overal
door de missie aangevallen wordt. Ongeveer 400.000 Christen Bataks zijn er thans,
een natie tusschen de Mohammedanen en een politiek steunpunt van beteekenis voor
ons gezag.

6 April 1938, in Samosir te Ambarita.
We steken met een motorbootje het meer over en landen te 12 uur op Samosir te
Ambarita, waar we ontvangen worden door Heer Hirschman en controleur Bruin,
die dit eiland onder zich heeft en Pangoeroeran aan de Westzijde, daar waar Samosir
door een lage vlakte met den vasten wal verbonden is (deze vlakte wordt thans door
een scheepvaartkanaaltje doorsneden), tot standplaats heeft. Een behoorlijke rijweg
ligt om het eiland heen, dat volgens Bruin de grootte van de provincie Utrecht heeft
en 85.000 inwoners kent, waarvan ongeveer ¼ Christenen. Er zijn 3 zendelingen
gevestigd en sedert kort 2 pastoors, die nog weinig proselieten maken. Algemeen
verwacht men hiervan weinig succes daar de Batiks veel te individualistisch zijn om
zich aan een macht als de Roomsche Kerk te onderwerpen en van hun vrijheid van
denken afstand te doen.
Lunch bij den controleur en zijn zeer donkere vrouw en dito schoonmama. Hij is
een frissche boerenjongen uit Texel met een gezond verstand, die in zijn werk opgaat
en zijn standplaats graag heeft. Hij is hier eerst 8 maanden, na op de Natroenas
eilanden, West- en Zuid-Borneo, Indragore en Djambi geweest te zijn. Het is een
heerlijk klimaat en zijn woning ligt fraai, vlak bij het meer. Hij is bezig Bataksch te
leeren. De assistent-resident spreekt het niet, geen ervaring van de Bataklanden
hebbende. Hij is in de Minahassa, Timor, Flores, Atjeh geweest. Er zijn toch nog
heel wat Binnenlandsch Bestuur-ambtenaren met indo-vrouwen gehuwd of zelf indo.
Ik noem op deze korte reis Mevrouw ter Laag (Makassar), overigens een char-
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mante vrouw, Kapitein en Mevr. Lapré, Enrekang (beiden Indisch), Assistent-Resident
Cox te Denpasar (donkere vrouw), de Gouverneurs van Oost- en Midden-Java en
Djokja (Van der Plas, Birtsch1 en Bijleveld, allen Indonesiërs), controleur Croes te
Tandjong Karang. Op de Westkust en te Palembang ontmoette ik er geen.

7 April 1938, in Sienter.
Nauwelijks was ik er of de heer J.C. Groenenberg, oomzegger van Colijn,
administrateur van het Nederlandsch Indisch Landsyndicaat, voegde zich bij ons.
Hij is klaarblijkelijk ook uit antirevolutionnaire kringen en doet in vele opzichten
aan zijn oom denken: practisch, intelligent, geneigd te doceeren. Hij heeft de Rijnsche
zending hier, toen zij dreigde vast te loopen, omdat zij uit Duitschland geen ander
geld dan de salarissen der zendelingen ontving (Devisenbeschränkung), gered door
de oprichting van een Vereeniging, die van den steun der planters en der
ondernemingen leeft en het geld voor tal van bloeiende scholen verschaft heeft. Het
is dubbel welkom daar de missie hier hard werkt en telkens wanneer een school die
hard noodig is, dreigt wegens geldgebrek niet te zullen verrijzen, het geld voor een
eigen concurreerende school beschikbaar heeft. Zoo is thans geld noodig voor een
Muloschool en voor onderwijs onder de naar de Alaslanden emigreerende Christen
Toba-Bataks. Dit is een beweging der laatste jaren. Deze Toba's zijn zeer
ondernemende lieden. Sommige van hun gebieden, onder andere Samosir, zijn
overbevolkt. Zij trekken overal heen, zoowel individueel met het doel na eenige
maanden of een jaar genoeg verdiend te hebben om naar hun hoeta terug te keeren,
als in gezinnen om zich elders te vestigen. Deze menschen zijn in Siantar gestroomd
en hebben groote gebieden ervan gekoloniseerd. Er zijn er thans 50.000. De er
woonachtige, minder energieke stamverwante Simoeloengan Bataks dringen zij op
den achtergrond. In de Alaslanden koloniseeren zij in het oerwoud zonder kosten
voor de Regeering. Lang heeft men het tegengehouden uit vrees de
Mohammedaansche Alas te ontstemmen, doch gouverneur Van Aken (als Raad van
Indië overleden) deelde die vrees niet en de zaak marcheert zonder eenig bezwaar,
zoo zegt de Heer Bregenstroth, die er pas vandaan komt en ook van den
tegenwoordigen resident van Atjeh, den Heer Jongejans, allen steun heeft.
Voor mij nieuw was de groote toekomst die alle Europeanen die de

1

Birtsch. Dit moet vermoedelijk R.K.A. Bertsch zijn.
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Batakkers kennen aan de Toba's toeschrijven. Zij zijn zeer leergierig, intelligent,
ondernemend, goede kooplui, hoewel lastig door hun Rechthaberei. Ook van de
Mohammedaanschea die ook Bataks zijn, wordt hetzelfde gezegd. Die van
Simoeloengan gaan voor lui door, de Karo's voor eerlijk en prettig volk. Het aantal
Christen Bataks wordt, zooals gezegd, op ongeveer 400.000 geschat, het geheele
volk op ongeveer 1½ millioen. Het Christendom is het sterkst onder de Toba's
verspreid, de Simoeloengers en Karo's toonen zich minder toegankelijk. Volgens
Heer Groenenberg pakt de Nederlandsche zending het bij laatstgenoemden niet goed
aan.
Heer Groenenberg maakt zich ongerust over den stijgenden overmoed der
Roomschen in Indië en Holland. Ik deel die ongerustheid maar wijs hem er op, dat
de Protestantsche politieke partijen hen zoo machtig en parmantig gemaakt hebben.
De heer Groenenberg is sceptisch gestemd ten opzichte van de bestuurshervorming
op Sumatra. Hij vreest agitatie door de kiesvereenigingen, die later de leden van den
gewestelijken raad zullen moeten kiezen. Hij betreurt het diep, dat zijn oom gehoor
heeft moeten geven aan den drang van Joekes c.s., die niet met de administratieve
hervorming genoegen nemen.

9 April 1938, in Medan.
Te 11.30 bezoek bij den Heer P.M. Visser, hoofdadministrateur van de Deli
Maatschappij, onlangs benoemd. Tabak door restrictie teruggebracht van 200 à
240.000 pak tot 120.000, daarom hebben de 4 groote tabaksondernemingen hun
risico's verdeeld en zijn palmolie en rubber gaan planten. Visser, hoffelijk en rustig,
is een contrast met Ingerman, die mij 40 jaar geleden ontving, op dezelfde plek. Te
zijnen huize bracht ik een der spannendste nachten van mijn leven door toen ik me
als kwajongen, die niet neen dorst te zeggen, liet verleiden poker te spelen met een
limiet van 1000 gulden. Ik won het eerste gedeelte van den nacht enorme sommen,
maar wilde daarmede niet naar huis gaan en speelde tot 's morgens 6 of 6½ u. door,
toen ik ongeveer quitte stond. Ik heb sedert dien tijd nooit meer gepokerd.

12 April 1938.
Ten slotte ontvangen door Heer A.J. Spits, regeeringscommissaris voor de
bestuurshervorming op Sumatra, aanstaand gouverneur van

a Lezing onzeker.
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Sumatra, met standplaats Medan. De hervorming treedt 1 Juli a.s. in werking. Hij
voorziet veel last van de groepsgemeenschappen der Menangkabauers en Batakkers,
beide welbespraakte critische lieden, waarbij nog komt dat de Batakkers in één raad
de Christen Toba-Bataks, de heidensche en de Mohammedaansche, voor zover niet
onder zelfbestuur, vereenigd willen hebben. Deze instelling komt één jaar later na
die van de Menangkabau tegelijk met die van Pa-lembang, dat geen strubbelingen
zal geven daar de stroomingen er niet geprononceerd zijn en de bevolking welvarend
is.
De zelfbesturen zijn overal uitgesloten, dus bijvoorbeeld Atjeh en Sumatra's
Oostkust. De positie der Residenten blijft onveranderd, de gouverneur staat wel
hooger in rang, doch beveelt niet. Hij is meer inspecteur en controleur en schakel
met Batavia. Hij vreest niet dat het een dure geschiedenis zal worden, mits men de
gewesten maar aan hun begrootingen houdt, waarvoor hij 4 inspecteurs onder zich
krijgt. Het gouvernement Sumatra krijgt het provinciale wegverkeer tot taak, dus
bijvoorbeeld de aanleg of liever voltooiïng van den asweg en de verbindingen daarvan
met de Westkust. Daarvoor zijn enkele bronnen van inkomsten aangewezen.
De heer Spits lijkt mij een zeer intelligent man.

17 April 1938, in Tankengen.
's Avonds bezoek bij den Assistent-Resident, zoon van Generaal Swart.1 Hij is Indo
(vader ook) evenals zijn vrouw, is zoogenaamd functioneerend controleur met den
titel van Assistent-Resident, hetgeen zijn bâton de maréchal is. Heeft vroeger op
Nieuw-Guinea gediend, ook Sumatra's Westkust. Flinke vent, maakt groote tournées
door 't oerbosch naar afgelegen valleien, in zwaar terrein. Hoewel nog altijd 2 kleine
benden, die hardnekkig door de maréchaussées vervolgd worden - na jaren lang
tevergeefs - in de bergen rondzwerven, is volgens hem de fighting spirit er bij de
Atjehers uit, maar men moet verhinderen dat deze kleine restanten van
onverzoenlijken, die overigens geen geweld plegen, tot grootere aangroeien. De
Gajoes zijn vredelievende lieden, die niets liever verlangen dan hun sawahs te
verzorgen. Men ziet ook reeds vestigingen van Javanen, die voor het H. & T. bedrijf
onder contract uitkomen. Te oordeelen naar het groote getal fietsen, heerscht hier
relatieve welvaart.

1

Mr. J.M. Swart.
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20 April 1938, in Tangsé (Atjeh).
Te 6 uur bezoek bij den Assistent-Resident C.E. Maier en zijn elegante knappe vrouw,
een Atjeh specialiteit, die, met één uitzondering - 14½ jaar op de Anamba en Natoenas
eilanden - steeds in dit gewest gediend heeft en, naar men zegt, den Resident Jongejans
in 1939 zal opvolgen. Ook hij meent, dat men zeer voorzichtig moet zijn met
veranderingen in de bestuurlijke situatie: geleidelijk aan het militair bewind door
civiel vervangen, hetgeen geschiedt, maar geen vermindering van militaire macht.
Ook hij zegt, dat de versnippering in meer dan 100 landschappen een onding is,
onwillekeurig in de wereld geroepen door de geleidelijke onderwerping toen zich de
hoofden kwamen overgeven en dikwijls rechten voorwendden die niet nauwkeurig
onderzocht werden. Men was al tevreden, indien zij de zoogenaamde korte verklaring
teekenden en daarmede ons gezag erkenden. Helaas is het nu zeer moeilijk te
veranderen, daar de oeloebalangs, na 30 of 35 jaar gezagsuitoefening, niet bereid
zijn hun recht op te geven en in verzet zouden gaan. Dat zou zoo erg niet zijn, maar
zooals het altijd in Atjeh gaat wanneer enkele ontevredenen den tijd gekomen achten
zich tegen het Gouvernement te verklaren, dan zijn er onmiddellijk de noodige
liefhebbers voor bende-vorming, welke dan licht gepaard gaat met godsdienst-extase.
Men wijdt zich dan ten doode en trekt de bergen in om van daar uit de kompenie te
bestrijden. Gelukkig is het tegenwoordige geslacht niet meer gewend aan de
ontberingen die dit zwervend leven medebrengt en is de liefhebberij niet zeer
verspreid. Ik vraag mij dus af: is men niet al te angstvallig en moet men niet een
zeker risico nemen, zich daartegen goed dekkend, om in het belang der bevolking
een hervorming door te voeren en de kleine landschappen zooveel mogelijk te
vereenigen of aan grootere toe te voegen, waardoor elk landschap een behoorlijk
budget zou krijgen en meer kan doen?

20 Mei 1938.
Bij mijn thuiskomst uit Indië bevond ik dat Europa, meer dan ik uit ongeregeld
gelezen kranten had kunnen opmaken, onder den invloed van de annexatie van
Oostenrijk door Hitler (11 Maart) heeft gestaan. Men vreest verdere handelingen van
hetzelfde soort, in de eerste plaats tegen Tsjechoslovakije. Naar men zegt, heeft
Duitschland het voornemen gehad, tegelijk met de Oostenrijksche deze operatie uit
te voeren en het slechts nagelaten, omdat het de interventie
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van Frankrijk en Rusland, en met de Fransche, de Engelsche tusschenkomst voorzag,
een Europeesche oorlog dus. Een incident kan echter aanleiding voor een conflagratie
zijn. Engeland doet het uiterste om dit te voorkomen en heeft ditmaal gelukkig, anders
dan in 1914, kleur bekend. Italië, dat door de bezetting van de
Oostenrijksch-Italiaansche grens door de Duitsche troepen à la merci van de Nazi's
is komen te staan, laat Duitschland in Midden-Europa de vrije hand en slaat tegenover
Frankrijk, waarmede het tot een regeling in den geest van die welke het met Engeland
sloot, een hoogen en afwijzenden toon aan, waarmede het zijn overeenkomst met
Engeland op losse schroeven zet. Er heerscht dus bange spanning. In China gaat het
Japan ondanks een strategisch succes aan de Lunghaispoorweg slecht, waarmede het
gevaar voor verdere complicaties niet bezworen is, hoewel verminderd.
In Nederland zitten we weer in de soep wat het zakenleven aangaat. Sterke
achteruitgang van in- en uitvoer, toeneming der werkloosheid en, evenals in Indië,
duistere financieele vooruitzichten. In andere onverschillige kringen bemerk ik een
reactie tegen den wassenden Roomschen invloed, die zich onder dit ministerie zonder
blikken of blozen laat gelden.
Mijn brief uit Batavia aan Asscher1, waarin ik op grond van de zwenking van de
partij naar ordening, mij niet langer voor het Eerste Kamer-lidmaatschap beschikbaar
stel, heeft den knuppel in het liberale hoenderhok geworpen. Fock, dien ik op zijn
wensch gisteren bezocht, zegt dat die zwenking in werkelijkheid niet bestaat, al vindt
hij de capitulatie der Tweede Kamerfractie in October tegenover de
ordeningsparagraaf in de grondwetsherziening ongelukkig.2 Bovendien blijf ik, zoo
zegt hij, volkomen vrij mijn meening openlijk te verdedigen. Volharding bij mijn
besluit zou den doodsteek aan de partij toebrengen. Ik meen dat die partij zich zelf
vermoordt door haar verregaande concessies aan den landbouw en onder den invloed
van Van Lidth de Jeude, die de verderflijke verkeersordening3 gedurende zijn
ministerschap bevorderde, staat. Weliswaar heeft men zijn reorganisatie-voorstel
(beginsel- en algemeen program) onbe-

1
2
3

Deze brief werd niet teruggevonden.
Bij de eindstemming over het bewuste ontwerp stemden de liberalen overigens tegen. Vgl.
Oud, Jongste verleden, dl. V, p. 460, 461.
Vgl. Schouten, Ordening van het bedrijfsleven, p. 257 vlg.
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teekenend gewijzigd, waarvan zich de Afdeeling Amsterdam de eer toerekent, maar
de uiterst zwakke leiding onder Wendelaar1, die slechts met 117 tegen 113 stemmen
als partijvoorzitter herkozen is, maakte dat zij volkomen stuurloos is en ik als
oud-liberaal geen steun achter mij zou hebben, indien ik het lidmaatschap aanvaardde.
Van alle zijden wordt echter pressie op mij uitgeoefend om mij den strijd te doen
wagen. De toestand is uiterst verward. Als staaltje van die verwarring noem ik het
advies van Prof. Verrijn Stuart, Bierema en Stoffel ten gunste van het waardevast
geld, waarvoor de allerergste, tot mislukking gedoemde ordening die men zich kan
denken, noodig zou zijn. Ten slotte heeft een aantal van mijn geestverwanten,
waaronder Crone, Cremer, Kielstra, de Voorzitter der Afdeeling Amsterdam, De
Meyere, en Alex2, een circulaire ten behoeve van de Jong-Liberalen geteekend, waarin
deze als het dichtst bij de Vrijzinnig-democraten staande afgeschilderd worden,
geteekend. De Vrijzinnig-Democratische aarts-ordenaars.
Ik bezocht eergisteren Patijn aan Buitenlandsche Zaken en sprak eveneens Snouck,
Hooft en Daniëls. Men volgt mijn advies op en zendt naar Kobe een goeden
consul-generaal (Pennink) in plaats van Bijvanck, dien men op het oog had, en een
consul-generaal naar Manila, dit met het oog op het politieke belang. Men is niet
tevreden over de hokvastheid van de Vos van Steenwijk3, die zijn standplaats te
Peking, waar niets te doen is, niet eens verliet om een bezoek aan Shanghai te brengen.
Ik ben den ouden heer Luden4 als voorzitter van commissarissen der Nederlandsche
Bank opgevolgd en ook tot president-commissaris en gedelegeerde bij De Bary
benoemd.
Thuis vond ik Olga5 en Frederik in blakenden welstand. Jérôme vertoeft eenige
maanden te Parijs, volgt cursussen aan de Ecole des Sciences Politiques en neemt
Fransche lessen van Eyquem. Hij deed zijn candidaats-rechten in December. Alex
is te Zuoz. Jet bleef te Batavia achter, het huis is dus stil.

1
2
3
4
5

Mr. W.C. Wendelaar.
Heldrings broer ir. A. Heldring, de directeur van het Algemeen Handelsblad.
Mr. G.W. baron de Vos van Steenwijk, sinds 1935 gezant te Peking.
Mr. dr. Johannes Luden.
Heldrings halfzuster, die zijn huishouden bestiert; de navolgende genoemden zijn kinderen
van hem.
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26 Mei 1938.
Gisteren Abs, directeur Deutsche Bank, gesproken, die juist uit Engeland kwam en
daar o.a. Von Dirksen, den Duitschen gezant, gezien had. Na een zeer dreigende
week is het oorlogsgevaar volgens hem geweken, daar Duitschland bevonden heeft
dat het in het geval van een aanval op Tsjechoslovakije, behalve Frankrijk en Rusland,
Engeland tegenover zich zou vinden en dus van dien aanval afgezien heeft. Dit bericht
stond gisteren in de neutrale en de Engelsche en Fransche pers, hetgeen de woede
der Nazi's gaande maakt, die een dergelijk échec van Hitler - het eerste - niet kunnen
verkroppen. De Duitsche pers, tot dusver rustig, is in hevige verontwaardiging over
deze ‘neue Lüge’ van het buitenland losgebarsten, terwijl Abs meende, dat als de
Tsjechen nu maar niet langer de Duitschers provoceerden, de vrede zou gewaarborgd
zijn. Deze mentaliteit van geen teleurstelling te dulden, is een voortdurend gevaar
voor Europa.

27 Mei 1938.
Afscheid van den ouden Jan Luden genomen, die er ondanks zijn 81 jaar levendig
als een man van 60 uitziet, maar wiens hart begint te falen. Hij was ditmaal interessant
over de oude geschiedenis van Hope, die verder terugreikt dan men meestal denkt.
Oorspronkelijk zouden het Franschen uit Picardië zijn die in het gevolg van een
Fransche prinses naar Schotland gingen en wier naam van De Hoppe in Hope
veranderd werd. In de 17de eeuw vestigden zij zich te Rotterdam, in de 18de te
Amsterdam en bleven Engelsch (Schotsch) van doen en laten. In het laatst van die
eeuw weken zij met den Prins1 naar Engeland uit, de zaken aan Pierre César
Labouchere, getrouwd met de zuster2 van Alexander Baring, en aan Lestapis
overlatende. Deze werden in 1813 door toedoen van genoemden Baring tegelijk met
Van der Hoop3 firmanten zonder eenigen Hope, die in Engeland bleven, met
uitzondering van één die krankzinnig was4 en op Groenendaal te Heemstede
ondergebracht werd,

1
2
3

4

Prins Willem V, vluchtte in 1795 naar Engeland.
D.E. Labouchere-Baring.
In 1815 had onder leiding van Alexander Baring een reorganisatie plaats, waarbij als nieuwe
firmanten werden opgenomen: P.C. Labouchere, A. van der Hoop, P.F. Lestapis en J. Sillem.
Vgl. Hope & Co. 200 jaar, p. 7.
Dit was Adrian Elias Hope. Vgl. Elias, Vroedschap A'dam, dl. II, p. 934 vlg.
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waar hij in 1843 stierf.1 De beide naar Engeland geweken Hopes2 stierven daar,
respectievelijk in 1811 en 1817. Hun afstammelingen hebben hun fortuin verloren.
In 1917 vond een veiling van de kunstverzameling der familie plaats. Bij Hope is
nimmer eenig stuk uit den ouden tijd bewaard, maar Luden heeft aan de hand van
hetgeen hij gehoord heeft, een oppervlakkig relaas van Hope's geschiedenis opgesteld,
dat hij niet laat zien.
Bezoek bij Co den Tex, burgemeester van Bloemendaal, ter bespreking van het
duinplan3, dat spruchreif is geworden, omdat Luden met het oog op zijn toestand en
de aanwezigheid van minderjarigen bij de Erven van der Vliet den verkoop bij de
gemeente Bloemendaal aanhangig heeft gemaakt. Een deel der grond ligt onder
Zandvoort, en Haarlem is ook geïnteresseerd wegens zijn waterleiding. Het is dus
aangewezen, dat Röell als commissaris der Koningin er in gekend wordt en dat deze
de gemeenten bijeenroept, zoo ook de gewestelijke commissie. Wij spraken af, dat
Den Tex begint met Röell in te lichten en hij mij zal laten weten wat diens inzichten
zijn. Onze commissie kan thans nog niets doen, en indien het Rijk er buiten gelaten
kan worden, zal zij zich geheel op den achtergrond kunnen houden.
In den namiddag bespreking met de heeren Wendelaar, Rutgers en Asscher ten
kantore van laatstgenoemde over mijn lidmaatschap van de Eerste Kamer. De heeren
hebben niet veel anders aan te voeren dan Fock, maar wel is het duidelijk dat
Wendelaar, die een fatsoenlijk maar zwak man is en die veel critiek wegens de liberale
debacle bij de verkiezingen in 1937 te verduren heeft gehad, zich met moeite tegen
het werken van Van Lidth de Jeude staande heeft gehouden.
Indien ik, nadat ik 8 jaar lang als opvolger van Van den Bergh op de lijst sta, thans
weiger in de Kamer zitting te nemen, maak ik zijn positie tegenover de ordenaars
onder Van Lidth de Jeude nog moeilijker en speel ik in diens kaart. Daar hij verder
verklaart op het punt der ordening geheel aan mijn zijde te staan, de meerderheid in
de partij eveneens nog anti is en ik volkomen vrij in mijn stem uitbrengen zal zijn,
verzoek ik hem dit op papier te zetten, waarna ik den zetel zal aanvaarden.

1
2
3

Dit was 1834.
Resp. Henry en John Williams Hope, de laatste in 1813 en niet in 1817 overleden.
Vgl. hier p. 1233.
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30 Mei 1938.
De brief van Wendelaar is bevredigend en ik antwoord volgens copie.1 Het pleit is
dus beslist for better or for worse. Ik ga een moeilijken tijd tegemoet, veel werk,
want de fractie telt slechts 3 leden2 en daaronder is één agrariër3, terwijl de fractie in
de Tweede Kamer bestaat uit den verpolitiekten Van Lidth, den agrariër Bierema
(voorzitter), het propagandistje Vos, die onlangs weer met zijn dwaze rede over de
bedrijfsraden4 het tegenstemmen van zijn partijgenooten tegen het wetsontwerp
moeilijk gemaakt heeft (zij hebben dan ook vóórgestemd), en den weinig
beteekenenden Wendelaar.

1 Juni 1938.
Bezoek bij Welter. Geestdriftig en eenigszins oppervlakkig. Is zeer met Starkenborgh
ingenomen, critiseert de ruwe manier van De Jonge, naar mijn meening wel wat
onrechtvaardig, al geloof ik dat De Jonge niet veel langer had moeten aanblijven.
Hij was noodzakelijk na het vrij poovere bewind van De Graeff. Welter schrijft aan
de gematigdheid en bedachtzaamheid van Starkenborgh de rust in Indië toe. Ik ben
het met hem eens, dat diens kalme behandeling van zaken, zijn aandacht voor alles
en zijn gezond verstand hem tot een goed landvoogd stempelen. Als hij zich maar
niet te veel in de stukken verdiept. Hij wil voortaan den Gouverneur-Generaal in het
derde jaar 6 maanden verlof geven, om te voorkomen, dat hij zich overwerkt, hetgeen
veelal geschiedt. Welter ziet in kolonisatie de oplossing van de overbevolking van
Java - zeer optimist. Oordeelt de regentschapsraden voorloopig een mislukking en
is dientengevolge tegen verdere hervormingen gekeerd. Wil Nieuw-Guinea krachtig
aangepakt zien. Juicht de oprichting der Nieuw-Guinea maatschap-

1

2
3
4

Vgl. brief van Heldring aan Wendelaar, 29 mei 1938, in Collectie-Heldring. Heldring
aanvaardt de zetel in de Eerste Kamer, omdat hij inziet dat hij door een afwijzing in de kaart
van de ordeningsgezinden speelt. Hij weet dat hij op ettelijke punten van mening afwijkt van
de leden der liberale fracties in beide Kamers, doch zal naar harmonieuze samenwerking
streven.
Van den Bergh, Droogleever Fortuyn en Van Rappard.
Van Rappard.
Vgl. Oud, Jongste verleden, dl. VI, p. 99 en diens dl. IV, hoofdstuk XI.
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pij1 toe. Zij lijkt mij vrij onbestemd, maar politiek tegenover Japan is het een goed
ding. Laat het ons hopen, dat er iets goeds van komt. Indertijd, eenige jaren geleden,
liep Klein2, de Nieuw-Guinea specialist, met een dergelijk plan rond. Ik had hem in
de oprichting van het Nieuw-Guinea comité gesteund, maar heb toen geweigerd
hetzelfde voor een handelsonderneming te doen, daar het fonds er voor ontbrak en
welwillende enthousiasten, die handel willen gaan drijven, er niets van terecht
brengen. Ook betwijfelde ik, dat Nieuw-Guinea wel genoeg opleverde om een
eenigszins belangrijk lichaam te doen leven. Twee belangrijke mineralen, petroleum
en goud, zijn reeds aan bestaande combinaties vergeven.
Welter bevestigde mij, dat het Gouvernement zelf een katoenplantage op
Nieuw-Guinea gaat beginnen, 1000 ha groot.3 Dit om de Japanners niet alleen op dit
product te laten specialiseeren.

2 Juni 1938.
Onderhoud met Trip, wiens mandaat als president der Nederlandsche Bank in
September afloopt. Hij is opnieuw candidaat en wordt natuurlijk door commissarissen
voorgesteld. Hij zeide mij echter zeer waarschijnlijk de 7 jaren van zijn termijn niet
te zullen uitdienen. Hij heeft voor zijn opvolging Beyen4 op het oog, dien hij gaarne
eerst eenige jaren aan het hoofd der Javasche Bank zou zien staan. Of deze daartoe
bereid zou zijn, weet hij niet, daar zijn betrekking aan de Internationale Bank te Bazel
hem ƒ 90.000 vrij van belasting oplevert, maar het is er de dood in den pot. Dit laatste
zou hem allicht een levendiger werkkring kunnen doen begeeren (Java is dit wel,
Amsterdam ook niet, maar altijd iets meer dan Bazel). Als voorbereiding voor
Amsterdam is Java zeer wenschelijk. Van Buttingha

1
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De N.V. Nederlandsche Mij. voor Nieuw-Guinea, opgericht juli 1938, beoogde verzameling
en bestudering van gegevens betr. Ned. Nieuw-Guinea ten einde er landbouw- en
nijverheidsondernemingen te verkrijgen en exploiteren, winnen en bewerken van produkten
(uitgezonderd petroleum en goud). Oprichters waren H.V.A., Rubbercultuurmij. Amsterdam,
Borneo-Sumatra-Handelmij., Java-China-Japan Lijn, Kol. Bank, K.P.M., Lindeteves Stokvis,
Maintz & Co., Stoomv. Mij. ‘Nederland’, N.H.M., Escompto Mij., N.I. Gasmij., Internatio
en R'damsche Lloyd.
Dr. ir. W.C. Klein.
Vgl. Winsemius, Nieuw-Guinea, p. 325.
Mr. J.W. Beyen.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1285
Wichers1 gaat in 1940 naar huis. Hij zeide mij te Batavia dat hij Smits, thans aan de
Javasche Bank werkzaam, als opvolger zou wenschen en niet Hirschfeld, dien ik
genoemd had. Hij vond den laatste te veel bediende en minder bekwaam dan Smits.
Klaarblijkelijk weet hij niet hoe gunstig Hirschfeld zich ontwikkeld heeft. Trip vroeg
mij dezer dagen of ik een geschikten candidaat kende, ik noemde Van Sandick van
de Rotterdamsche Bank, wegens zijn bekwame schrifturen, dien ik echter niet ken,
Trip ook zeer oppervlakkig. Deze zeide mij, dat hij aan W.2 een voorloopig lijstje:
Beyen No.1, Hirschfeld No.2, Van Sandick No.3 had ingezonden. Smits, zoo meent
hij, zou eerst een tijd als directeur - directeur-secretaris moeten dienen. Ook de
jaarwedden van President en directeuren der Nederlandsche Bank kwamen ter sprake.
Ik vind die, evenals Rehbock, ondervoorzitter van commissarissen, rijkelijk hoog,
vooral daar de Nederlandsche Bank nog steeds, door het pondenverlies noodlijdend
is. Weliswaar heeft de directie eigener beweging het salaris met 12½% verminderd,
maar voor de directeuren is het nog veel, omdat zij niet aan de hoogste eischen van
bekwaamheid behoeven te voldoen en neveninkomsten uit tantièmes bij andere
ondernemingen trekken, terwijl de President geen commissariaten bekleedt. Voor
hem is het echter ook veel. Trip gaf echter niet thuis, daar zijn honorarium nu eenmaal
overeengekomen is en hij de vernieuwing van zijn mandaat niet de geschikte
gelegenheid vindt het te herzien. Hij is echter bereid de zaak op wensch der Regeering
of commissarissen te bekijken. Mijns inziens zal hij er later wel op terugkomen.

3 Juni 1938.
Gesprek met Van Kleffens (Buitenlandsche Zaken) over Oost-Azië en candidaten
voor den diplomatieken dienst. Daarna bezoek bij Steenberghe, frisch als altijd, ziet
met eenige bezorgdheid het industrialisatiestreven in Indië aan, waar men de
exportbelangen uit het oog begint te verliezen. Meent ook dat er iets tegen den steeds
verminderenden import van Japan uit Indië gedaan moet worden, dat wil zeggen
verdere beknotting van zijn export naar Java. Ik wees hem er op, dat deze reeds sterk
achteruitgeloopen is en dat Japan, op het oogenblik in oorlog zijnde, weinig kan
importeeren. Het zou beter zijn, een dergelijke actie uit te stellen, maar overigens
niet

1
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De president der Javasche Bank.
Wichers.
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zachtzinnig op te treden, wanneer zij trachten hun verplichtingen te ontduiken, zooals
zij laatstelijk tegenover de Java-China-Japan Lijn deden. Economische Zaken te
Batavia is toen krachtig opgetreden, met het gewenschte effect. Steenberghe vroeg
mij naar mijn inzicht over de toekomst der scheepvaart. Ik erkende onzekerheid: zeer
veel tonnage op stapel, maar geen mogelijkheid van groot vervoer wegens slechte
oogsten in Europa. De bovendrijvende tendens, subsidieeren van aanbouw en
exploitatie, is in elk geval ongezond.

15 Juni 1938.
Bezoek bij Colijn - 1½ uur. Verwacht geen oorlog door Duitschland te beginnen,
daar het daarvoor militair veel te zwak is (maar 52 divisies tegen 200 in den oorlog).
Vindt daarentegen den toestand in Spanje vol gevaar. Ik vroeg hem of hij
Chamberlain's politiek billijkte. Antwoord: Eden's politiek was doodgeloopen, hij
moest wel toenadering tot Italië zoeken, daar hij zoo spoedig mogelijk den handel
tegenover Japan vrij moet hebben. Vraag: heeft hij daardoor niet de positie voor
Frankrijk zeer verzwaard, dat nu, na het verdrag tusschen Italië en Engeland, door
Mussolini kwetsend behandeld wordt? Dit gaf hij toe.
Ik bracht hem van Starkenborgh de boodschap over, dat hij hem dankbaar is voor
zijn prettige medewerking gedurende zijn beheer van Koloniën.1 Colijn zeide: ‘Ik
geloof dat hij met mijn opvolger niet zoo gelukkig is.’ Inderdaad heeft Starkenborgh
mij zulks eveneens gezegd. Welter is een man van stemmingen en springt van den
hak op den tak. Colijn vindt hem den minste van de Roomsche ministers, Romme
zeer goed, Steenberghe ook. Van Buuren is zakelijk goed, maar autocratisch
aangelegd. Ik zeide hem, dat men in Indië dolblij is, hem kwijt te zijn. Hij is een
tyranniek betweter.
Ik zeide dat Starkenborgh onder de stukken zucht, maar zijn gezond verstand niet
verliest. Voorts staat hij eenzaam tegenover de adviezen van de directeuren van
bestuur, vooral Economische Zaken met zijn vèrstrekkende plannen. Hij is in zijn
inlandsche politiek waarschijnlijk nogal Westersch met geen gelegenheid een eigen
kijk op de inlandsche mentaliteit te verwerven. Alles samengenomen zal hij het wel
klaarspelen. Colijn is weinig over De Jonge te spreken, die in Indië door de
ondernemers geloofd wordt, door de ambtenaren verschillend beoordeeld, door de
ethischen verfoeid. Volgens Colijn

1

Colijn was van 1933-1937 minister van koloniën.
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heeft hij geen eigen meening en liet hij in moeilijke aangelegenheden de beslissing
aan Den Haag over.
Colijn verwacht nog al wat van de bestuurshervorming in de Buitengewesten. Ik
zeide: als Batavia maar genoeg afschuift. Ik ried aan van Atjeh geen soldaten terug
te trekken - hetgeen hij eens was - doch het bestuur meer en meer aan de burgerlijke
ambtenaren over te brengen. Wees op de beteekenis van de Christelijke Bataks, als
groote natie, te midden van de Mohammedaansche bevolking.
Bracht hem de groeten van Panglima Polim over.
Ik beschouw de bestuursreorganisatie op Java als geen groot succes en weinig
bevorderlijk voor de goede vorming van de Europeesche ambtenaren. De controleurs
hebben geen taak maar zweven in de lucht.
De overbevolking en armoede op Midden-Java is het ernstigste probleem. Colijn
meent dit ook en verwacht van de kolonisatie slechts geringe verlichting. De natuur
moet het doen. Evenmin is naar zijn meening het vraagstuk der overproductie van
Westersch gevormde, gedeeltelijk afgestudeerde inlanders oplosbaar.
Voor de defensie verwacht hij het meest van het vliegtuig, dat alleen in staat zal
zijn luchtaanvallen te pareeren, mits in voldoende aantal aanwezig. Wij moeten er
1000 à 1200 hebben. Aan gasmaskers, schuilkelders enz. kent hij weinig waarde toe.
Het moderne vliegtuig komt op 6000 m hoogte aanzetten, schakelt zijn motoren uit
en glijdt geruischloos, zonder gesignaleerd te zijn tot op de hoogte, waarop het zijn
verderfspreidenden inhoud loslaat. Afweergeschut komt te laat in actie, ofschoon
onmisbaar. Patrouilleerende vliegtuigen van gelijke gevechtswaarde kunnen
bescherming brengen en tevens zelf aanvallen.
Hij betreurde, dat hij zijn Ministerie niet op breedere basis heeft kunnen brengen
(is hij daaraan zelf niet schuld?). Ik zeide het niet te betreuren, daar de liberale minister
dan aan alle mogelijke antiliberale maatregelen zou hebben moeten medewerken.
Voor Van Lidth zou zulks geen bezwaar geweest zijn, maar het zou de liberale partij
zeer schaden. Colijn zeide, dat deze toch geen taak meer heeft, daar de vrijhandel
voorloopig geheel van de baan is - zeer tot zijn spijt - en de andere partijen veel van
de Thorbeckiaansche stellingen hebben overgenomen. Ik gaf dit niet toe, wel dat de
liberaal-economische beginselen voorloopig niet te verwezenlijken zijn, hetgeen
medebrengt, dat men er voor blijft strijden en voortdurend wijst op den ondergang
waartoe de beginselen der moderne economen moe-
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ten leiden. Het succes van dien strijd is zeker niet in het zicht, want hij heeft geen
grond voor een leus die de menschen pakt. Het gaat hun slecht, alle partijen prediken
dat het liberalisme te kort geschoten is en dat de staatsbemoeiing heil zal brengen.
Dit gelooft men of althans men is onverschillig, ook ziende hoe stuurloos en ontbloot
van groote figuren de partij is. Colijn meende, dat een krachtige figuur nog leven
kan brengen. Maar wie? Ik zie haar niet.
Ook de Christelijk-Historische partij heeft zich totaal overleefd en wordt naar zijn
meening door de Rotterdamsche proffen1, die de krachtigste ordeningsapostelen zijn,
verder ondermijnd.

18 Juni 1938.
Gisteren te Brussel met de Centre Européen van de Carnegie Endowment. De oude
Butler2 is nog merkwaardig kras. Wij moesten helaas constateeren, dat wij in den
tegenwoordigen toestand van vergiftiging van de openbare meening niets voor den
vrede kunnen doen. Butler beschouwt het verval der monetaire en economische
toestanden als nog rampzaliger dan het oorlogsgevaar. Hij verwacht van Chamberlain,
die volgens hem een man zonder visie is, geen heil. De vraag waaraan veel getoetst
zal worden, is die of de onderhandelingen tusschen Engeland en Amerika over een
handelsverdrag zullen slagen. In Amerika is Hull de eenige staatsman die gezonde
begrippen voorstaat. Roosevelt is een politicus, die naar de stembus kijkt. Aldus
Butler.
Onder de Franschen die gewoonlijk aanwezig zijn, lijkt mij Honnorat, senateur
en vroeger minister, de intelligentste. Hij heeft een zwaar hoofd in Spanje, waar
Franco's partij door Duitschers en Italianen gespeeld wordt. Overwint hij, dan blijven
zij in het land, al ware het alleen als beveiliging tegen de wraak van het volk voor
de schandelijke luchtbombardementen op plaatsen als Barcelona, Valencia, Alicante.
En met deze lieden in het land zal Frankrijk van het Zuiden uit en Engeland aan de
Golf van Biscaje en aan de Spaansche kust in het Zuiden bedreigd worden. Altamira,
het Spaansche lid van het Internationale Gerechtshof, die ook lid van ons comité is,
zeide mij, dat links het zeker van Franco zou winnen, indien hij niet zijn vreemde
bondgenooten had.

1
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Als prof. mr. F. de Vries en prof. mr. P. Lieftinck.
Prof. N. Murray Butler.
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Een prettig en bekwaam lid is ook Sforza, die te Brussel in ballingschap leeft (hetgeen
hij niet toegeeft) en een zeer ironische critiek op de dictatoren ten beste geeft. De
Duitsche vertegenwoordiger, Von Prittwitz, is voor mij een zwevende figuur.
Ofschoon hij te Berlijn woont en nog intendant der Duitsche staatstheaters is, ben ik
niet zeker van zijn arische zuiverheid.
's Avonds dineerde ik gezellig bij de Harinxma's1, die ik hier voor het eerst sedert
onze ontmoeting te Stamboel terugzie. Hem bevalt het hier, zij ware liever te Stamboel
gebleven. Zijn benoeming hier acht ik een zeer gelukkige. Een rustig, eerlijk man,
die zich veel moeite geeft en zeker aller sympathie weet te verwerven. Zijn positie
is dan hier ook een zeer goede. Met den Koning kan hij het best vinden, wat mij niet
verwondert. Ten aanzien van het Moerdijk Kanaal is hij in het goede vaarwater, de
Belgen moeten begrijpen dat zij het niet krijgen. In den grond van hun hart hebben
zij zich reeds daarbij neergelegd, ofschoon Van Cauwelaert er telkens op terugkomt.
De binnenlandsche politiek in België is volkomen corrupt, zegt Harinxma, en de
ministeries werken ontzettend slecht met personeel dat met elke politieke verandering
wisselt. De strijd tusschen Waal en Vlaam laat niet af, en onder beiden zijn fracties,
die elkaar heftig bestrijden. De tegenwoordige premier is echter een bijzondere figuur,
Spaak. Zeer bekwaam. Eenige jaren geleden was hij nog straatbetooger en
revolutionair. Waar gaat hij heen?

27 Juni 1938.
Een week geleden groot diner ter eere van den 80sten verjaardag van Fock, goede
toast van De Jonge (oud Gouverneur-Generaal). Die van Colijn was ditmaal vrij
onbeteekenend, waarschijnlijk omdat het niet uit het hart kwam.
Woensdag ging ik naar Engeland om een lezing van the Honorable George Peel,
kleinzoon van den grooten Sir Robert, voor de Cobden Society aan te hooren. Ik
ontmoette er, behalve vele Engelsche kennissen, Van Swinderen en Van Stirum,
dejeuneerde zoowel bij den een als bij den ander. Van Stirum, die trouwens
pessimistisch is, vreest nog oorlogsgevaar in de Tsjechische kwestie en baseert dit
o.a. op de ophitsende redevoeringen van Hess en Goebels. Hitler zal

1

Mr. B.Ph. baron van Harinxma thoe Slooten, de gezant te Brussel, en diens vrouw.
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geen geweld willen, maar desondanks is de kans groot dat de poppen na den oogst
aan het dansen gaan. Hij denkt gunstig over de politiek van Chamberlain. In Engeland
denkt men daarover zeer verschillend, zoowel onder liberalen als onder
conservatieven. De parlementaire liberalen beschouwen zijn politiek als funest, omdat
zijn toegeven aan Italië Mussolini, wiens positie zij wankel achten, versterkt en zijn
lijdzaamheid tegenover het voortdurend bombardeeren van Engelsche schepen in
Spaanschroode havens door de Witten (met Italiaansche of Duitsche vliegtuigen) ten
slotte tot oorlog moet leiden. Zij wenschen represailles tegen de vloot van Franco.
Hirst wenscht daarentegen geen enkele bedreiging met geweld, waarmede het
uitbreken van oorlog bespoedigd zou worden. Dat Chamberlain Duitschland met
geweld gedreigd heeft, toen het op 21 Mei neiging toonde, Tsjechoslovakije te lijf
te gaan, behoorde hij logischerwijze af te keuren, maar gemakshalve neemt hij aan,
dat het bericht niet juist is. De geesten zijn zeer verward.
Op Dunford House had een kleine bijeenkomst in wat ik voor een besloten kring
aanzag plaats waar Prof. Butler, Lady Snowden1 en ik uitgenoodigd waren. Telkenjare
worden hier de vrijhandelskansen besproken, die thans slechter dan ooit zijn. Butler
hield een goede speech en Lady Snowden ook. Tot groote ergernis van Mackenzie
Wood (Sir Murdoch) en Paish (Sir George) verdedigde zij Chamberlain. Het geheel
had weinig te beteekenen. Ik maakte eenige opmerkingen over den oorlog in het
Verre Oosten, die mijn vrees weergaven dat Japan zich in China als Napoleon in
Rusland bevond: in een modderpoel, waaruit het zich met moeite zou kunnen
terugtrekken. Te laat bemerkte ik, dat de pers tegenwoordig was en heden, dat zij
het naar Holland geseind had, evenals mijn uitlating dat wij ons wapenden om uit
een oorlog te blijven en ons te verdedigen indien wij aangevallen worden. Ofschoon
een en ander geen nieuws is, had ik liever gezwegen, indien ik deze rapportage
voorzien had, te meer daar mijn nieuwe hoedanigheid als lid der Eerste Kamer erbij
vermeld wordt. Het geheel maakt den indruk alsof ik, trots op mijn staatsmanwijsheid,
deze heb willen luchten.
De omstandigheid dat ik nog niet beëedigd ben - ik wacht sedert dagen een
oproeping van den Voorzitter - maakt het nog maller.
Een kleine troost is de heerlijke wandeling die ik gisteren in den

1

Lady Ethel Snowden, geb. Annakin, de vrouw van Philip Snowden (sinds 1931 viscount
Ickornshaw). Vgl. Who was who 1929-1940, p. 1263.
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omtrek van Midhurst, waarbij Dunford House ligt, maakte. Op de downs van Sussex
en later per auto naar Petersfield, Droxford, Meonstoke en Eastmeon, met veel
interessante en schilderachtige kerkjes.
Hoover, zoo vertelde mij Hirst, was op zijn terugreis van het Continent naar
Amerika in Engeland geweest. Zij zijn oude kennissen. Hoover had hem gezegd dat,
volgens Schacht, Duitschland het tegenwoordige economische systeem, geforceerde
ontginning van alle productiebronnen in het belang van de zelfvoorziening en
bewapening, niet langer dan twee jaar kan uithouden. Dan moet een ineenstorting
komen en zal de mark wel naar 1/10 van zijn nominale waarde dalen. De financiën
in Italië worden niet alleen door Hirst, die gaarne geneigd is te gelooven wat hij
wenscht, in Engeland als hopeloos beschouwd. Men schijnt in Italië voor
buitenlandsche valuta, wanneer zij in het geheim verhandeld wordt, ver boven den
officieelen koers te betalen. En geheime transacties vinden zeker op groote schaal
plaats. Ik overschreed onlangs, Italië verlatende, de grens zonder dat mij naar mijn
cambiocertificaat en naar valuta gevraagd werd. Ik had £ 100.000 sterling kunnen
smokkelen.

2 Juli 1938.
Minister Patijn, die groote werkzaamheid ontplooit, schijnt den consulairen dienst
te willen reorganiseeren. Hij heeft aan enkele personen zeven schriftelijke vragen
over de functioneering van den dienst gesteld. Ook ik ontving en beantwoordde ze.1
Ik bezocht hem heden om een mondelinge toevoeging er aan te doen, nl. deze, dat
geen reorganisatie doeltreffend zal zijn, zoolang de dienst van het Ministerie uit niet
bekwaam geleid wordt. Daaraan heeft het steeds ontbroken. Het tegenwoordige hoofd
der afdeeling, Hooft, is een prettige man in den omgang, maar een prul. Patijn ziet
dit in en zou hem gaarne door Schaepman willen vervangen, die inderdaad veel
bekwamer is, maar weinig de wereld in geweest is. Hij weet nog niet hoe hij van
hem af kan komen. Ik maakte van de gelegenheid gebruik bij hem een wijziging in
de opleiding der consuls, wier examens te zwaar en te juridisch zijn, en der
diplomaten, van wie te weinig economie gevraagd wordt, te bepleiten. Ook dienen
de beide corpsen tot op zekere hoogte gemengd te worden. Ik kom op dit punt nog
bij hem terug.
Er is veel wrijving tusschen Buitenlandsche Zaken en Economische
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Zaken, dat steeds meer terrein tracht te veroveren en zich ook in de benoeming van
consuls mengt.1 Patijn plukt de zure vruchten van de onverschilligheid van zijn
voorgangers ten aanzien van commercieele aangelegenheden, die de behandeling
daarvan geheel aan het andere departement hebben overgelaten en afgestaan.

9 Juli 1938.
Ik heb eenige dagen te Parijs doorgebracht, waar ik Jérôme2 en de Fransche familie
opzocht. Het is thans in Frankrijk rustig, doch de economische, monetaire en politieke
gevaren zijn geenszins bezworen. Ofschoon Daladier een vrij krachtig regent blijkt
te zijn, ontbreekt hem de macht tot volledige saneering. Geen der partijen hebben
groote figuren om wie zich de menigte kan scharen. Het schijnt, dat de royalistische
strooming sterk toeneemt, zeker niet op grond van de beteekenis van den pretendent
en zijn zoon. Eerder als reactie op het néant van den tegenwoordigen toestand. Ook
de partij van La Rocque3 wast sterk, wordt mij verteld. Geen wonder. Toch is zij
niets voor de individualistische Franschman.

13 Juli 1938.
Van Kleffens aan Buitenlandsche Zaken opgezocht, daarna Hirschfeld, dien ik sedert
mijn terugkomst nog niet gezien had. Als altijd had hij tijd en bleef ik bijna 2 uren
bij hem. O.a. zeide hij mij, dat de Anschluss voorkomen heeft, dat de Oostenrijksche
nazi's een bloedbad aanrichtten, dat aan hun pogen om de macht in handen te krijgen,
gepaard gegaan zou zijn en dat Schussnigg niet meer keeren kon. Feitelijk is
Oostenrijk Hitler als een rijpe (zoo niet rotte) appel in den schoot gevallen. Thans
heeft Duitschland echter geweldige moeite om het economisch gleichzuschalten. Het
internationale handelsverkeer van Oostenrijk schijnt voorloopig geheel te stagneeren.

18 Juli 1938.
Bezoek aan den Voorzitter van de Eerste Kamer, De Vos van Steenwijk4, een
levendigen ouden heer, die zich vroolijk maakte over een

1
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circulaire ten behoeve van een huldeblijk aan Ter Haar1 ter gelegenheid van zijn
70sten verjaardag en in wien hij aldus voor het eerst een groot man ontdekte.
Daarna op de Witte ontmoeting met Heer A.A. van Sandick uit Rotterdam, die
zich bezorgd maakt over het voortschrijden der ordening en het niet verkroppen kan,
dat de Rotterdamsche professoren ondanks de vrijhandelsgezindheid van den
Rotterdamschen handel haar ongestoord onder de jongelieden preeken. Hij zocht
met mij aanraking naar aanleiding van een gesprek, dat ik dezer dagen met Van
Ommeren (14 jl. bij mij) gehad heb, die dezelfde gevoelens koestert. Van Sandick
heeft een oproep opgesteld, waarvoor hij buiten Rotterdam en met name in Amsterdam
echter geen belangstelling vond. De moeilijkheid is te bepalen, welken vorm de actie
moet aannemen om succes te hebben. Van Sandick gevoelt veel voor principieele
bestrijding, maar ik zie niet, dat daarmede het program van een vereeniging of groep
gevuld kan worden. Men zal ook critiek op bepaalde maatregelen van ordening
moeten uitoefenen, misschien niet openlijk, maar door specialisten. Ik wees hem o.a.
op de noodzakelijkheid de bij de Tweede Kamer ingediende verkeersordening te
bestrijden, hetgeen in de Liberale partij tot moeilijkheden aanleiding kan geven, daar
Van Lidth haar gedurende zijn ministerschap sterk bevorderde in overleg met Frans
de Vries, die er de originator van is. Van Sandick behoort tot de Christelijk-Historische
partij, evenals zijn antagonisten Lieftinck en De Vries. De ordening gaat tegen zijn
protestantsch-individualistische levensbeschouwing.
Nu heeft Wendelaar dezer dagen bekend gemaakt, dat hij het voorzitterschap der
Liberale partij neerlegt. De bedoeling is, dat Telders2 hem opvolgt. Dit is in elk geval
de vervanging van niemand door iemand, want Telders is een zeer bekwaam man
en een sterke persoonlijkheid (bovendien is hij volgens van Sandick nog geen 35
jaar oud). Van Sandick meent, dat hij op het gebied der ordening de juiste liberale
beginselen huldigt. Ik zal trachten contact met hem te krijgen. Met Van Sandick
sprak ik af, dat ik het vraagstuk van een actie in de eerstvolgende weken zal
overleggen. Er moet iets gebeuren, maar ik weet nog niet wat.
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23 Juli 1938.
Bezoek aan de Hoogovens met Steenberghe en Hischfeld.1 Kröller was er ook, vief
als altijd ondanks zijn 76 jaar.

27 Juli 1938.
Bezoek en lunch bij Philips, Eindhoven, die prachtige Chineesche bronzen uit Japan
meegebracht heeft. Westendorp en Visser ook van de partij.
Correspondentie gevoerd met Telders over de liberale beginselen; zeer
bevredigend.2
Op 22 Juli bezoek gehad van Pennink, benoemd consul-generaal te Kobe, een
flinke kerel, die weinig gesticht is over de leiding aan Buitenlandsche Zaken. Het
schijnt nu toch wel vast te staan, dat Hooft, die als chef van de consulaire afdeeling
niet voldaan heeft, weggaat. Anderzijds bekogelt Van der Kooy, chef van den
Economischen Voorlichtingsdienst, de consulaire ambtenaren met zware theorie.

28 Juli 1938.
Van Galen Last en zijn vrouw ten eten gehad.

29-30 Juli 1938.
Tocht naar de Zuiderzee met excursie van het Aardrijkskundig Congres. Bezoek aan
Urk, overnacht in het prachtige Enkhuizen.

1 Augustus 1938.
Gesprek met Trip over de valutapolitiek. Hij heeft last met de Regeering, die niet
weet of de gulden tegenover het pond of tegenover goud stabiel moet blijven. Op
het oogenblik houdt hij hem op 8.95 maar wanneer het pond tegenover den dollar
daalt, heeft hij geen instructie mee te gaan. Steenberghe wil aan het pond vasthouden,
de anderen weifelen. Naar mijn meening heeft Steenberghe gelijk, met het oog op
het bedrijfsleven en omdat de Regeering toch niet de consequenties van een sterk
dalend pond - prijs- en loondruk - aandurft.
Hedenavond door den Voorzitter der Eerste Kamer beëedigd en
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mijn eerste zitting bijgewoond. Vele leden komen den nieuweling gelukwenschen.
Daaronder waren vele oude bekenden, Van Citters, dien ik nog als hoofdcommies
aan Handel en Nijverheid gekend heb, Prof. Kranenburg, broer van mijn vriend
Ferdinand Kranenburg, mijn beide partijgenooten Droogleever Fortuyn en Van
Rappard, De Vlugt, Van Voorst, de Roomsche agrariër, Kolff, de Kantonrechter uit
Kuilenburg1, ettelijke socialisten waaronder Moltmaker, Wiardi Beckman en De
Zeeuw en zelfs één N.S.B. er, Van Vessem, die overigens met de andere partijen
geen persoonlijken omgang plegen. De eerste indruk is een prettige.
Vanmorgen kreeg ik bij De Bary een crediet te beoordeelen, dat op een 100%
verlies zal uitloopen, indien Nederland binnen het jaar in oorlog komt. Ik heb het op
dien grond afgeraden. Ik zie nl. geen oplossing van de Sudeten-kwestie. Zij verlangen
grootere autonomie dan de Zwitsersche kantons genieten, en terwijl de
Duitsch-Zwitsers zich Zwitsersch en anti-nazi gevoelen, zijn de Sudeten nazi's en
gevoelen zich Reichsdeutschen. Dien eisch kan geen regeering inwilligen, en ofschoon
Duitschland, althans Hitler, het leger en het volk geen oorlog willen, is de stemming
sterk voor de Sudeten en kunnen er elk oogenblik ongelukken gebeuren, hoewel
waarschijnlijk niet voordat de oogst binnen is. Misschien zijn de Japanners bezig
Rusland te provoceeren (het wordt door de Japanners andersom voorgesteld) om
Duitschland het voorwendsel te leveren, Rusland aan te vallen en daarmede den
Tsjechischen bondgenoot. Runciman2, dien ik uit den grooten oorlog wel ken, is een
man van compromissen. Hij is nu te Praag, maar ik zie niet hoe hij zijn talent met
duurzaam resultaat in deze aangelegenheid kan gebruiken. Misschien lukt het hem
‘to tide over matters’, maar dat lijkt mij nog de beste kans.

29 Augustus 1938.
De spanning heeft deze geheele maand voortgeduurd. Dat Duitschland met
koortsachtigen ijver een Maginot-linie aanlegt, is niet het ergste, het mobiliseeren
van 1½ millioen man voor zoogenaamde manoeuvres is bedenkelijker. De toon der
Duitsche pers tegenover de Tsjechen is voortdurend provoceerend geweest. Volgens
de Manchester Guardian heerscht in Bohemen reeds een Nazi-terreur, kort-
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om men heeft den indruk dat het onheil nadert. Het bezoek van Horthy aan Hitler en
de grandiooze ontvangst die men hem bereid heeft, past geheel in het kader, want
ook Hongarije heeft een minderheid in Tsjechoslovakije, dat het tot bondgenoot van
den machtigen nabuur kan maken. Op 15 Augustus bezocht ik Van Kleffens aan
Buitenlandsche Zaken, die oorlog waarschijnlijk achtte. Alleen indien incidenten
uitblijven, wordt Europa er voor gespaard, zoo is zijn meening. Snouck meende, dat
de stemming in Engeland de laatste dagen (dat wil zeggen midden-Augustus) iets
hoopvoller was. Het Foreign Office ging grouse schieten. Sedert dien tijd zijn de
indices slechter geworden, voornamelijk de order van Henlein aan zijn aanhangers
tot zelfverweer over te gaan en zich dus niet aan de Tsjechische wetten onderworpen
te beschouwen. De concessies die de Tsjechen volgens de pers bereid zijn te doen,
lijken zeer belangrijk, maar de Nazi-Sudeten blijven feitelijk onafhankelijkheid
verlangen, die het land aan het Derde Rijk zou uitleveren. De taak van Runciman
schijnt mij hopeloos te zijn. De Engelsche politiek tegenover Spanje is tot dusver
een failure en Mussolini blijft Franco rustig steunen. Hij trekt zich van Engeland
niets aan. Toch zal hij het op den duur afleggen, want de financieele nood van Italië
stijgt tot barsten, maar zijn speculatie is de nog onvoldoende macht van zijn vijand,
dien hij ondergronds in Palestina en Egypte tezamen met Duitschland onophoudelijk
bestookt, terwijl Japan, hoezeer ook vastgeklonken in China, een ander gevaar blijft,
vooral nu het zijn kibbelpartij met Rusland over de Koreaansche grens heeft weten
te beeindigen.
Wij brachten de maand Augustus voor de helft in het hotel ‘De Plasmolen1’ door,
voor de andere helft in De Koog op Tessel, beide zeer tot ons genoegen. De drie
jongens2 waren in den Plasmolen bij ons, Jérôme ging daarna zeilen. Het bosch bij
de Plasmolen is prachtig, het Reichswald is niet ver, en we maakten een paar tochten
naar de Limburgsche kasteelen. Op Tessel werden we door een 4-daagschen storm
bezocht, daarna was het weer fraai. We maakten o.a. een uitstapje naar Vlieland en
Terschelling, evenals Tessel mooie eilanden; Vlieland geheel duin, met één dorpje
en maar 3/400 inwoners, de andere gedeeltelijk - Tessel zelfs overwegend landbouwgebied. Prachtige luchten en telkens mooie uitzichten. Het sil-
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houet van het dorpje West-Terschelling van zee uit gezien, met den machtigen
Brandaris er achter oprijzende, is één van de mooiste in het land.
Over een week beginnen de jubileumfeesten.1 Wie weet wat ons tegen dien tijd
boven het hoofd hangt.

30 Augustus 1938.
Van menschen die uit Tsjechoslovakije terugkeeren, hoor ik dat het in Bohemen
volkomen rustig en de Duitsche bevolking met den toestand niet ontevreden is en
zij niet naar Anschluss verlangt, omdat de lieden het in Duitschland veel slechter
hebben. De Hetze komt volgens hen geheel van over de grens - Henlein danst naar
de pijpen van de Duitsche nazi's. Hoever deze wenschen te gaan, is de vraag, evenals
wat Hitler zelf zal doen. De toon der Duitsche pers is zoo agressief mogelijk en vol
bitterheid tegenover Engeland, welks houding telkens verkeerd voorgesteld wordt.
Ofschoon het Duitsche volk oorlog vreest en de generale staf er fel tegen is, omdat
het leger niet voldoende sterk is (geen kader) en de voedselvoorraad ondanks den
bevredigenden graanoogst ten eenenmale onvoldoende is (slechts voor 3 weken vet),
zitten de woordvoerders van de Nazi's zóó aan de bevrijding der stamgenooten vast,
dat het uitblijven van een daad, indien de Sudeteneischen niet geheel ingewilligd
worden, als een échec van Hitler beschouwd zou worden. Sommigen zeggen, dat het
niet noodzakelijk zoo opgevat behoeft te worden en dat hij op het laatste oogenblik
als vredesengel kan optreden en het dan laten voorkomen alsof hij voor de Sudeten
volkomen bevredigende concessies van de Tsjechen heeft verkregen. Niemand weet
echter, hoe hij zal handelen. Hij heeft tot nu toe poker gespeeld en geluk gehad,
behalve dat Chamberlain op 21 Mei 1938 een spaak in het wiel gestoken heeft.2 De
ontevredenheid over het régime neemt in Duitschland hand over hand toe, en het
fiere manifest3 van gisteren der Katholieke bisschoppen tegen den vijandigen Staat
is zeer teekenend. De financieele en economische toestand is in hooge mate
gespannen.
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Redelmeier, die Duitsch officier is geweest en thans Nederlander is, vreest echter
dat men het heil in een oorlog zal zoeken, daar het systeem anders binnen het jaar
ineenzakt. Hij is zeer onder den indruk van de geweldige oorlogsmachine gekomen,
die bij gelegenheid van Horthy's bezoek aan Berlijn gedemonstreerd is geworden.
Van Vlissingen1 daarentegen weet te vertellen, en dit bericht heb ik ook van
Oostenrijksche zijde, dat de gemotoriseerde inval in dat land technisch zeer slecht
verloopen is en het materieel - grootendeels uit Ersatz gemaakt - ondeugdelijk is
gebleken te zijn. Hij vindt den toestand wel ernstig, maar oordeelt de kansen op vrede
nog gunstig, omdat de legerleiding den oorlog niet aandurft - op de hierboven
genoemde overwegingen en de wetenschap dat Engeland niet neutraal zou blijven,
daargelaten dat Frankrijk en Rusland contractueel voor de Tsjechen in de bres moeten
springen. Ik ben ook van deze meening, maar blijf dan daarna den toestand gevaarlijk
vinden, omdat de totalitaire staten snel naar breaking point glijden.
Ik vroeg heden Trip of er maatregelen genomen zijn om het goud der Bank in
veiligheid te brengen. Het antwoord was ‘geene’. Er is overleg met de Regeering
gepleegd, maar men kan geen argwaan wekken voordat er oorlog is, en dan is het
waarschijnlijk te laat, indien het althans de Duitschers zijn die ons overvallen. De
goudschat van bijna 1½ milliard is wel een lokaas voor het berooide land.

10 September 1938.
Deze week heeft ondanks het dreigende oorlogsgevaar veel vreugde gebracht. Men
heeft de 40-jarige regeering der Koningin terecht met warmte gevierd. Zij verdient
het, want zij is een consciëntieuze en bekwame vorstin geweest, die aan veel
moeilijkheden het hoofd te bieden heeft gehad en groote zorgen gekend heeft. En
het tegenwoordige tijdsgewricht is zeker ook zeer zorgelijk. Men heeft zich daardoor
niet van het jubelen laten afbrengen. Ik heb den dienst in de Kerk bijgewoond, die
zeer plechtig was, de opvoering van Goldoni's ‘Le donne curiose’, die door de
operaklasse van het conservatorium uitmuntend gegeven werd, de promotie van Hare
Majesteit in de aula der Universiteit, bij welke gelegenheid Prof. Frijda een volkomen
onbeteekenende, vervelende en lange rede uitsprak. Heden moet ik te Rotterdam zijn
om den rouwdienst ter eere van den plot-
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seling overleden Burgemeester Droogleever Fortuyn bij te wonen. Hij was één der
drie Eerste Kamerleden. Zijn opvolger1 is Joan Gelderman, die reeds 10 jaren lang
deel van dat lichaam heeft uitgemaakt en met eere.
Overmorgen wordt de groote rede van Hitler verwacht. Het is volledig te begrijpen,
dat de Duitschers niet gelooven aan den ernst van Engeland. De voorwaarden waartoe
het de Tsjechen dwingt, zijn weinig in overeenstemming met de veiligheid van den
Tsjechoslovaakschen staat, en Henlein, die naar Berlijn te luisteren heeft, gaf tot
dusver geen duimbreed toe, terwijl de Tsjechen steeds verder in hun concessies
gingen. Onder de bedrijven komt plotseling de ‘Times’ met het idee, heel het
Sudentenland maar aan Duitschland af te staan. Dit maakt de Duitschers nog
halsstarriger, en het wordt voor Hitler, wiens prestige van de voortzetting van zijn
successen afhangt, moeilijk iets beneden de volledige autonomie der Sudeten te
accepteeren als hij weet of denkt, dat de Engelsche Regeering ten slotte de Tsjechen
aan hun lot overlaat. Het perfide Albion zweeft menigeen voor den geest, al is zijn
houding soms meer macchiavellistisch in schijn dan in wezen. Zeker is het, dat de
Duitsche pers, die van de Regeering volkomen afhankelijk is, door schelden,
overdrijven en verkeerde voorstellingen het mogelijke gedaan heeft, om het
binnenland op te hitsen en het buitenland te verbitteren, het laatste gelukkig zonder
groot succes, want zelfs de Franschen blijven merkwaardig kalm.
Dezer dagen overleed te Pontresina, 75 jaar oud, mijn oude vriend Miesegaes,
vroeger chef van Fraser Eaton & Co. te Soerabaja en van Maclaine & Co. te Londen.
Ik kende hem sedert mijn bezoek aan Indië in 1898 en zag hem later veel in Engeland
en hier.

13 September 1938.
Gisteren hoorde ik Hitler aan de radio voor de eerste maal in mijn leven. Het was
onbeschaafd van vorm, zeer ruw tegenover zijn binnenlandsche en buitenlandsche
tegenstanders. Benesj werd met evenveel woorden voor een leugenaar uitgemaakt.
De wereld is wel diep gezonken, dat het ééne staatshoofd zoo tegenover het andere
optreedt. Straattaal, doorspekt met onwaarheden. De luide stem sloeg nu en dan in
brullen of krijschen over. Hij pauseerde telkens om bij-
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val uit te lokken, die hem ruimschoots door een tierend en loeiend gehoor geschonken
werd. Ik wist niet wat van den inhoud te gelooven: er werd geen daad aangekondigd
die een einde aan de onderhandelingen te Praag maakte, maar de concessies die de
Tsjechen doen, werden volkomen geignoreerd, en den Sudeten, wier lot als
deerniswekkend werd afgeschilderd, werd beloofd dat Duitschland hun te hulp zou
komen, indien de onderdrukking nog langer zou duren. Zelfbestemmingsrecht
verlangde Hitler voor hen, maar wat hij daaronder verstaat, zeide hij niet. Het
algemeene oordeel is dat met deze rede niets onherstelbaars is geschied, maar de
toestand uiterst gespannen blijft. In elk geval heeft Hitler niets gedaan om tot een
regeling te komen, integendeel, hij heeft de gemoederen willen opzwiepen.
(Broeder) Alex vertelde mij in vertrouwen, dat hij deze week aan den darm, die
vernauwd en ontstoken is, geopereerd moet worden, een zware - dubbele behandeling
die mij met zorg vervult. Gelukkig is zijn gestel krachtig, ondanks zijn 64 jaar.

15 September 1938.
Gisterenavond, toen ik naar het feestmaal, ter eere van de Indische vorsten in de
Ridderzaal, reed, flitste door mijn hoofd de gedachte ‘Als Chamberlain eens naar
Berchtesgaden vloog om Hitler te spreken’. Na den maaltijd in de rolzaal met een
groep menschen pratende, zeide Admiraal Furstner, dat het bericht uit Londen
binnengekomen was, dat Chamberlain vandaag het besluit genomen had. Ik zeide,
dat ik het gedroomd had, maar het desniettemin niet geloofde. De Premier van het
Britsche Rijk naar den Duitschen demagoog, omringd door het kwaadwillende
raadgevers? Vanmorgen staat het echter vast, dat hij dezen stap onderneemt, nu het
duidelijk is, dat Hitler's rede de directe aanleiding tot het afbreken van de
onderhandelingen door de Sudeten is geweest en de toestand buitengewoon ernstig
geworden is. Het is een extreme daad van moed of een zwakheid.

18 September 1938.
Alex' eerste operatie is goed geslaagd, voorloopig alles wel. De tweede vindt over
14 dagen plaats en daarna heeft hij eenige maanden herstel en rust in de
ziekenverpleging noodig.
De berichten uit het grensgebied van Tsjechoslovakije worden steeds dreigender.
De Sudeten, of althans hun leiders, die door
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Duitschland gedreven worden, willen thans in het Duitsche Rijk opgenomen worden.
Vrijwilliger-corpsen worden op Duitsch gebied gevormd en Duitschland staat gereed
hen te steunen met zijn geheele militaire apparaat. Men heeft den indruk, dat alleen
ten gevolge van het bezoek van Chamberlain de oorlogsverklaring door Duitschland
opgeschort is. Woensdag bezocht hij Hitler weer. Heden vergaderen de Engelsche
en Fransche ministers. De Franschen zijn niet eensgezind over het al dan niet vechten.
Juridisch en moreel zijn zij er toe verplicht op grond van hun verbond met
Tsjechoslowakije, indien Duitschland althans aanvalt. Engeland zal dan Frankrijk
helpen, maar ook met loome voeten. Het wil evenmin de verschrikkingen van den
oorlog en acht zich niet sterk genoeg zoolang Japan niet definitief een nederlaag in
China geleden heeft. Het is in Azië haast zonder oorlogsvloot. Maar zoowel Engeland
als Frankrijk zien in, dat indien Duitschland het blufspel ditmaal weer wint, hun
prestige in Oost-Europa, Azië en Afrika geheel vernietigd zal zijn en de Duitschers
zich niet zullen laten weerhouden, de handen op de graanschurenvan Hongarije of
de Oekraïne te leggen. De beslissing is dus ontzettend zwaar, naar den eenen kant
of den anderen. Alleen Hitler kan den toestand redden door de Sudeten tot
onderhandelen met de Tsjechen te dwingen en hun eischen te matigen, maar niets
duidt er op, dat hij dat als ultimo ratio zal doen. Toch moet men niet denken, dat heel
Duitschland achter hem staat. De generale staf wil geen oorlog en het volk evenmin;
van den frischen, fröhlichen Krieg van 1914 is geen sprake, doch er is een
onheilspellend groot leger van geestdriftigen, hoewel de ontevredenheid over den
dwang en het gebrek aan intellectueele opvoeding stijgt. Een financieel vastloopen
van de machine verwacht iedere zakenman, maar wanneer? Een oorlog, dien
Duitschland alle kans heeft te verliezen, brengt dat oogenblik naderbij, maar welke
verschrikkingen zullen daaraan voorafgaan? Waar men ook ziet, het is dreigend en
duister.

22 September 1938.
Het was een droevige verjaardag, mijn 67ste.1 's Avonds overleed, geheel onverwacht,
mijn beste broer2: De darm was na de operatie niet uit de paralyse toestand gekomen
en functionneerde niet. Dit

1
2

De 21ste september uiteraard.
Ir. A. Heldring, dir. Alg. Handelsblad.
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schijnt gedurende eenige dagen normaal te zijn, maar het maakte Alex zeer benauwd
en onrustig. Het gaf den doctoren geen reden tot ongerustheid tot plotseling eergisteren
het hart begon te falen en deze zwakte nam pijlsnel toe, zoodat hij binnen eenige
uren na het begin van dit verschijnsel den geest gaf. Ik zag hem nog eenige minuten
voor den dood. Hij ging rustig heen.
Aan het Handelsblad heeft hij geen opvolger, waarnaar hij sedert geruimen tijd
zocht. Hij had die krant met groot talent naar boven gewerkt, en al waren er op de
redactie aanmerkingen van weinig belangrijken aard te maken, het was onder hem
een blad van eerste standing, vrij van allen invloed en van een allengs beteren inhoud.
Het is merkwaardig, dat ondanks den achteruitgang der liberale partij in den lande
de invloed der liberale bladen enorm gebleven is. Men zou zich in Amsterdam en
Rotterdam geen toonaangevend blad kunnen denken dat niet liberaal was, al zijn het
Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamsche Courant geen partijbladen.

23 September 1938.
De groote Westersche mogendheden hebben de Tsjechen volkomen in den steek
gelaten en daarmede verraad aan de goede trouw gepleegd. Frankrijk was juridisch
verplicht den Tsjechen te hulp te komen, Engeland moest Frankrijk bijstaan. Zij
hebben voor de brutale bedreiging met geweld gecapituleerd. Duitschland is nu in
de oogen der kleine Europeesche staten en van Azië het almachtige land. Het zal
steeds meer eischen en nemen. Men moet aannemen dat Frankrijk en Engeland niet
kunnen vechten, maar dan is hun vertoon van flinkheid, dat aan elke overgave vooraf
gaat, allerongelukkigst, want met deze zwakheid, met bluffen vermengd, wordt op
den duur de vrede toch niet bereikt. Ofschoon de Tsjechen nu opgeofferd zijn en zij
zich er bij neer schijnen te leggen, verlangt de Duitsche pers nu reeds de verwijdering
van Benesj en hoort men verlangens naar knechting van den geheelen Tsjechischen
staat, terwijl de Polen en de Hongaren, Engeland en Frankrijk aan de laars lappende,
aanstalten maken, hun deel van de buit in te rekenen. Dat brengt Rusland in het
geding, dat ook een verbond met de Tsjechen heeft en Duitschland dichter bij de
begeerde Oekraïne ziet komen. Kan het zelf vechten?
Intusschen is de verontwaardiging in Engeland en Frankrijk over het defaitisme
der regeeringen hevig, maar toen het nog niet zoo ver
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was, was de lust in oorlog ter wille van de ver verwijderde Tsjechen bij het volk zeer
gering.

24 September 1938.
Chamberlain heeft Hitler opnieuw ontmoet en is opnieuw vertrokken, nadat de
onderhandelingen klaarblijkelijk op het punt gestaan hebben, afgebroken te worden.
Het ziet er niet meer naar vrede uit; s'Jacob schrijft mij, dat Engeland onder pressie
van Frankrijk Praag heet geabandonneerd. Kan dit hersteld worden? Frankrijk is niet
gereed, zijn luchtmacht is ‘lousy’, zeide de Amerikaansche luchtattaché te Londen
hem onlangs.

27 September 1938.
Nadat Hitler ter zake van den afstand van de Sudetengebieden geheel zijn zin gekregen
heeft, vraagt hij nu nog meer - bezetting door zijn troepen van al het gebied dat
volgens hem Duitsch in meerderheid is, plebisciet voor de gebieden waarin een
Duitsche minderheid bestaat. Het is de Duitsche methode. Hij geeft echter den
Tsjechen bedenktijd tot 2 October. Dit zou hij niet doen, zou men zeggen, indien hij
niet tegen oorlog opzag. Praag heeft geweigerd, en Engeland en Frankrijk hebben
den voet dwars gezet. Het zou de Untergang des Abendlandes zijn, indien zij weder
toegeven. Gisterenavond vond Hitler het noodig weer een redevoering te houden,
waarin hij Benesj weer voor leugenachtig uitmaakt, maar zich tegenover de
Westersche democratieën iets gematigder uitlaat dan 14 dagen geleden te Neurenberg.
Toch is zij alles samen genomen onbevredigend. Vanavond dient Chamberlain, die
werkelijk onvermoeibaar is in zijn pogingen den vrede te bewaren, weer van repliek,
ook door de radio. Komt er oorlog, dan ligt de schuld geheel bij Duitschland of liever
bij zijn regeering, want het volk wil geen oorlog, alleen de Hitlerjugend is dol
gemaakt.

30 September 1938.
Vrede! In dezen nacht gebracht. Eergisteren was ik in den morgen werkelijk zeer
pessimistisch. Toen, te (oningevuld) kwam het bericht, dat Duitschland ontkende de
mobilisatie tegen 2 uur dien dag aangekondigd te hebben, indien de Tsjechen niet
bogen. Deze ontkenning was een leugen en een aanwijzing dat Hitler het niet
aandurfde. Daarna de bijeenkomst te München met een uitstel der mobilisatie van
24 uur, ten slotte het gezond verstand.
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Chamberlain verdient een standbeeld in alle landen, en Mussolini heeft hem op het
laatst mooi geholpen, al is het resultaat dat Hitler's afdreiging ten slotte succes gehad
heeft.
Europa is voor een algemeenen oorlog gespaard, althans daarnaar ziet het thans
uit, en de wereld wellicht voor een wereldkrijg, want de Japansche marine, die in de
worsteling tusschen China en Japan geen rol van beteekenis speelde, verlangt naar
lauweren. Zij zou het oogenblik gekomen kunnen achten om Engeland in Hongkong
en Nederland in den Oostelijken archipel aan te tasten - (op Java waarschijnlijk niet,
want een landingsleger heeft Japan thans niet beschikbaar en de koopvaardijvloot,
voor het transport daarvan noodig, waarschijnlijk evenmin). Het aftreden van Oegaki
en andere gematigde elementen uit het Ministerie duidt op een verscherping van
Japan's politiek in de naaste toekomst. Het verwachtte klaarblijkelijk, dat de krijg in
Europa zou uitbarsten en de Engelsche vloot daar vastgehouden zou worden. Wellicht
zou Chamberlain vaster op zijn standpunt hebben gestaan, indien hij de Japansche
bedreiging niet in zijn rug gevoeld had. Immers, ook de Vereenigde Staten, die zich
zeer waarschijnlijk tegen een Japansche uitval naar het Zuiden te weer zouden willen
stellen, zouden dat niet kunnen doen, indien in Europa de strijd tusschen democratie
en dictatuur was ontketend. De Amerikaansche vloot is niet machtig genoeg om op
twee oceanen met kans op overwinning te vechten.
De Tsjechen zijn het kind van de rekening. Van hun land blijft een strategisch
onverdedigbaar, van een groot gedeelte der industrie beroofd en voornamelijk op
landbouw aangewezen gebied over. Ook de Polen en Hongaren zullen daarvan nog
stukken krijgen. Over het hoofd der Tsjechen heen is over hen beslist. Men kan ook
niet zeggen, dat zij het verdiend hebben. Het is juist, dat de Sudeten huns ondanks
destijds in het Tsjechoslovaaksche staatsverband zijn opgenomen, maar ondanks
fouten die begaan zijn, werden deze Duitschers er niet onderdrukt, zooals hun
stamgenooten in Polen en Zuid-Tirol onderdrukt worden. Wat dienaangaande door
de Duitsche propaganda verteld wordt, is schandelijk overdreven. Zij hadden eigen
scholen, kranten enz. Alleen geen eigen ambtenaren, maar dit kwam grootendeels
omdat geen Sudeten zich daartoe beschikbaar stelden. De kern der Sudetenbeweging
zetelde, zeker in de laatste jaren, niet in hun eigen land, doch in Duitschland. Henlein
was niet meer de democraat die hij in den beginne was, maar een prooi van Hitler.
Engeland heeft in de modaliteiten van de annexatie eenigen
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invloed behouden, maar het heeft het brute geweld niet gekeerd. Het heeft ten hoogste
misschien Hitler doen inzien, dat het eens naar de wapens zal grijpen, wanneer hij
zijn vuistpolitiek voortzet. De Engelsche vlootmobilisatie heeft althans Mussolini
bewogen als bemiddelaar op te treden. Ironisch en tragisch is het, dat dezelfde
Mussolini de Duitschers in Tirol ongenadig behandelt, zonder dat Hitler erover kikt.
Het verdwijnen van Tsjechoslovakije als militaire factor van beteekenis, ja erger,
zijn toekomstige blootstelling aan Duitschlands macht, dat de omringende bergketens
aan drie zijden in handen heeft, maakt Duitschland veel gevaarlijker voor het Westen.
Tot nu toe kon het naar het Westen niet opereeren, zonder te rekenen met het sterke,
goed uitgeruste Tsjechische leger, dat een uitnemende strategische stelling in de
bergen, die het thans aan Duitschland overgeeft, innam. Dat is voorbij. Alleen Polen
kan nog dreigen, maar dit ligt voor Rusland open, met wie het slechte vrienden is.
Het zal zich dus wel onzijdig houden. Het blijft dus zaak, het geweer bij den voet te
houden.
Nederland is bij een conflict in West-Europa weliswaar sterk bedreigd, maar onze
militairen meenen, dat de Duitschers eerst zullen pogen door Zwitserland Frankrijk
te benaderen. De Maginot- en Siegfried-linies maken directe aanvallen vrijwel
onmogelijk. De bezetting van Nederland is van weinig beteekenis, zoolang men ook
België niet in handen heeft, en dit is evenzeer sterk verdedigd, in de Ardennen en
langs het Albertkanaal. Aan den Franschen kant ligt het tot dusver open; het is de
vraag of de Waalsche troepen zich tegen een Fransch oprukken naar het Noorden
zouden verzetten, al heeft Spaak verklaard dat België zich tegen elken aanval
gewapenderhand te weer zal stellen.
Maar het eenige gevaar dreigt ons niet in Europa. Duitschlands koloniale wenschen
zijn nog niet bevredigd, evenmin die van Japan. Tot nu toe spreekt Duitschland alleen
van de teruggave der mandaatgebieden, die het door den grooten oorlog verloor alweer een domme daad der overwinnaars, maar van de zijde van dezen is weinig
geneigdheid gebleken daartoe mede te werken, wat Afrika betreft ook wegens de
oppositie van de Zuid-Afrikaansche Unie. Hier en daar is echter het denkbeeld
opgedoken bij deze koloniale kwestie ook de landen te betrekken wier koloniaal
bezit niet door den oorlog vergroot werd: België, Portugal en Nederland. Het duidt
op de mogelijkheid van riemen snijden van andermans leer. De belangstelling
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van Duitschland voor Sumatra is niet openlijk, maar onloochenbaar: het eiland zit
vol Duitschers, eenige jaren geleden heeft een Duitsche kruiser Padang bezocht, bij
welke gelegenheid bleek dat de staf geheel op propaganda onder de Maleische hoofden
ingeschoten was. Onlangs is een Duitsch boek over Indië verschenen, waarvan het
betoog is dat de geheele vooruitgang aldaar aan Duitschen ondernemingsgeest en
Duitsche geleerden te danken is. Op de Duitsche scholen wordt geleerd, dat de
Hollanders Indië slecht besturen. Een jaar geleden werd het bericht verspreid, dat
Japan en Duitschland het over een verdeeling van Indië eens waren. Duitschland
Java en Sumatra, Japan de rest. Zoover is het nog niet, en het verhaal is misschien
geheel verzonnen, maar onwaarschijnlijk zijn zulke voorloopige besprekingen gansch
niet. Wij weten immers heel zeker, dat Japan zijn oog op den Oostelijken archipel
gevestigd heeft en zijn marine slechts op een geschikte gelegenheid wacht. Nu
Engeland en Frankrijk duidelijk blijk gegeven hebben, niet te kunnen vechten, is het
voor Japan alleen de strijd in China die het weerhoudt zijn slag te slaan. Het hoopt
de handen vrij te hebben, wanneer Hankow, het groote strategische punt in China,
valt. Dan zal, zoo meent het, Tsjiang Kai Shek verslagen zijn en, zoo hij geen vrede
maakt, een vluchteling in het verre binnenland worden. Andere partijen zullen dan
den vrede teekenen. Dan zou het oogenblik voor een actie van de Japansche marine
aanbreken, die tegen Hongkong, Borneo en Nieuw Guinea gericht zou zijn. Ik geloof
niet dat Japan zoo spoedig China onderworpen zal hebben: ik acht het
onwaarschijnlijk, dat het dit ontzaglijke land, fel vijandig geworden en op guerilla
ingesteld, houden kan, ook al wordt Hankow genomen. Het ruïneert zich militair en
economisch er aan. Dit snijdt echter niet de mogelijkheid van een uitval der marine
naar het Zuiden af.
Mijn reis door Azië heeft mij doen inzien, dat Engeland daar geen maritieme macht
van beteekenis is en het Hongkong niet zou kunnen verdedigen. Alles wordt op
Singapore gezet, dat een zeer sterke vesting geworden schijnt te zijn, maar wat is op
den duur een basis zonder oorlogsschepen? Zal Engeland de verbinding met Europa,
dus de Roode Zee en het Suez Kanaal, kunnen beheerschen? Zonder vriendschap
met Italië niet. Daar zal het wel op afsturen en misschien ook wel gehoor vinden,
want de Italianen zijn sedert den Anschluss anti-Duitsch, maar zij zitten, ondanks
innerlijke financieele zwakte, op het hooge paard en blijven zeer onhebbelijk
tegenover de Franschen. Gelukt het niet Mussolini van Duitschland los te weeken,
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dan is de kans op een nieuw conflict niet gering en gaat men, om dit te vermijden
aan de groene tafel zitten, dan behoeven de kleine mogendheden niet op den bijstand
van de groote te rekenen, al is hun zaak nog zoo billijk. Wat de Tsjechen is
overkomen, kan ons ook geschieden, al beteekent Nederlands kortwieking in veel
hoogere mate verdere verzwakking van Engeland dan de verminking van
Tsjechoslovakije. Het verlies van Sumatra aan Duitschland zou bijvoorbeeld een
einde aan de heerschappij van Engeland in het Oosten maken, al zouden de Duitschers
zich er tegenover Japan wellicht niet lang kunnen handhaven. Daarvoor komen zij
te laat.

10 October 1938.
De Katzenjammer in Europa is groot, althans in het Westen, om van het ongelukkige
Tsjechoslovakije niet te spreken. What next? is de algemeene vraag. Op de opluchting
der eerste dagen is groote onzekerheid gevolgd. Het eenige bemoedigende punt is
de groote tegenzin die zich bij de Duitschers en Italianen tegen den oorlog heeft
geopenbaard. Hun pers had hen tot kort voor de dreigende dag in den waan gelaten,
dat er geen oorlogsgevaar was. Toen het hun eindelijk duidelijk werd, dat de oorlog
voor de deur stond, was de ontzetting groot. Van geestdrift, als in 1914, was in
Duitschland geen sprake. Het is zeer goed mogelijk, dat indien hij uitgebroken was,
hij tot het einde van het régime geleid zou hebben. Mussolini zou natuurlijk zoo lang
mogelijk neutraal gebleven zijn. Nederland zou voor den oorlog niet gereed geweest
zijn, noch in bewapening, noch in voedselreserve, althans niet voor het vee. De
geruststellende woorden van Colijn waren verstandig, maar niet letterlijk juist.
Het ziet er naar uit, dat de liberale partij een nieuw kleed gaat aantrekken, of liever,
het oude kleed terdege heeft laten herstellen. De nieuwe voorzitter, Telders, is zuiver
liberaal, zeer bekwaam, en indien hij het gekonkel baas wordt, kan hij aan het
liberalisme groote diensten bewijzen. Ik zie hem voor vast van karakter aan.

18 October 1938.
Ik heb een korte reis naar Genève en Parijs gemaakt, voornamelijk om mijn
schoonfamilie te bezoeken. Te Parijs sprak ik ook Davis, den Amerikaanschen
directeur van de Centre Européen van de Carnegie Foundation. Hij was juist uit New
York teruggekeerd en zeide, dat men daar sterk onder den indruk van de
Engelsch-Fransche
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nederlaag is en zich afvraagt of Engeland zich nog wel als toonaangevende
mogendheid kan herstellen.
De Franschen, die zich in het uur van het dreigendste gevaar weer vereenigd hadden
en wier mobilisatie goed verloopen is, leggen zich bij de nederlaag neer, maar velen
zeggen ‘c'est à recommencer’! Groot vertrouwen in de leiding van Daladier, die
populair is (zoolang als het duurt) na München (omdat de oorlog, ondanks de kalmte
waarmede men hem zag naderen, een schrikbeeld was), bestaat niet. De financiën
moeten gesaneerd worden, maar Daladier tast niet door. Aan mijn beide schoonzusters
was duidelijk te merken, welk een angst de Fransche vrouw doorstaan heeft.
Opmerkelijk is echter, dat men niets van haat tegen de Duitschers bespeurt, wel een
zekere bitterheid, vermengd met geringschatting, ten opzichte van de Italianen. Men
is vast overtuigd, dat zij Hitler alleen laten vechten en zich vóór of tegen hem zullen
verklaren, naar gelang van het verloop van den strijd, dien hij eens wel zal uitlokken.

24 October 1938.
Sedert begin Augustus maak ik van de Eerste Kamer deel uit. De voorloopige indruk
dien ik van de onderlinge verstandhouding tusschen de leden opdeed, is gunstig.
Men ontvangt den nieuweling hartelijk, alleen de N.S.B. ers houden zich afzijdig.
Hun hoofman in de Kamer, Van Vessem, heeft weinig sympathieks. Zijn taktiek is
den voortgang van zaken te belemmeren, waarin hij met strengheid en bitsheid door
den Voorzitter zooveel mogelijk verhinderd wordt. Ik heb aan het debat nog
nauwelijks deelgenomen, slechts een korte verklaring ten aanzien van het
Electriciteitsontwerp1 afgelegd. Weldra zal het wel anders worden, daar ik de
handelspolitiek voor mijn deel (in de liberale fractie) krijg en de tariefmachtigingswet2
de Tweede Kamer - met weinig gratie voor de Regeering - gepasseerd

1

2

Vgl. Handelingen Eerste Kamer 1938-1939, p. 45 - op 20 oktober 1938. H. acht de
grondgedachte van het wetsontwerp juist, koestert slechts enige vrees m.b.t. de richtige
uitoefening der zeer grote macht, die in handen van de Kroon wordt gelegd. T.a.v. de
koppeling van centrales vertrouwt H., mede in het licht van de economische defensie, op de
grootst mogelijke spoed van de minister.
Vgl. Handelingen Eerste Kamer 1938-1939, p. 101-104. H.'s betoog over de wijziging van
de Tariefmachtigingswet 1934 voerde hem, namens de fractie, tot een afwijzing, begrijpelijk
omdat de wet de overgang van een fiscaal naar een protectionistisch stadium markeerde.
Einde 1938 verscheen de wet in het Staatsblad.
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heeft. Droogleever Fortuyn is door Joan Gelderman opgevolgd, met wien ik het tot
dusver best vinden kan. Het is een knap en bezadigd man - in tegenstelling tot zijn
broer Herman ook beschaafd - die reeds 10 jaren in de Kamer heeft gezeten. Het
derde fractielid, Van Rappard, is onbeduidend. Deze had verwacht door de andere
leden tot voorzitter verkozen te worden, doch op mijn voorstel is Gelderman het
geworden, die daarvoor zeker meer geschiktheid bezit dan Rappard. Het werk hebben
wij aldus verdeeld: Gelderman: van Economische Zaken de Nijverheid en wat
daarmede verband houdt, Sociale Zaken; Van Rappard: Justitie, Binnenlandsche
Zaken, Defensie, Landbouw (van Economische Zaken); Heldring: Buitenlandsche
Zaken, Onderwijs, Handelspolitiek, Scheepvaart, Handel, Indische Begrooting.
Waterstaat moet nog nader verdeeld worden; Gelderman zal de spoorwegen wel voor
zijn rekening nemen, ik het vervoerswezen in het algemeen (verkeersfonds), de
Zuiderzee blijft voorloopig nog open. De begrooting eindelijk zal eveneens verdeeld
moeten worden. Duidelijk is het in elk geval, dat ik heel wat hooi op mijn vork krijg
en veel zal moeten studeeren.
In den boezem van het Aardrijkskundig Genootschap blijf ik belast met het
Voorzitterschap van de Commissie die een wetenschappelijke expeditie naar de
Wisselmeren op Nieuw-Guinea voorbereidt. Deze zaak heb ik na afzending van
onzen eersten brief aan de Gouverneur-Generaal in den afgeloopen winter te Batavia
met dezen en de departementen besproken, en een tweede brief met definitief plan
is in Juli jl. naar Indië gegaan. Daarop is antwoord nog niet ontvangen.1
Kleiweg de Zwaan treedt in het voorjaar van 1940 als voorzitter af. Men heeft mij
gevraagd zijn plaats in te nemen2 (evenals in 1932). Ik heb mij echter niet beschikbaar
gesteld met oog op de vele bezigheden die de Eerste Kamer mij zal bezorgen.
Sedert eenige jaren houd ik mij bezig met een poging tot het behoud als
natuurmonument van de duinen tusschen de kom van IJmuiden in het Noorden en
de Amsterdamsche Gemeentewaterleidingduinen in het Zuiden. Dit plan, dat geheel
in het stadium der vrome wenschen bleef, omdat Luden, de curator van het
onverdeelde bezit der Van der Vlieten - ongeveer 2000 ha (⅔ van het ge-

1
2

Vgl. over deze expeditie: Muller, Heldring, p. 283. In mei 1939 deed Heldring de expeditie-Le
Roux uitgeleide.
In 1939 werd Heldring vice-voorzitter.
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heel) -, geen lust had de talrijke erven over een verkoop te raadplegen, en omdat de
kans van de Regeering financieelen steun te verkrijgen, bij de steeds verslechterende
vooruitzichten, tot bij het nulpunt daalde, kreeg eenige maanden geleden een stootje,
toen Luden, die over de 90 is en eenige hartaanvallen te doorstaan heeft gehad, te
kennen gaf het tijd te vinden, deze aangelegenheid zoo mogelijk bevredigend te
regelen. In onze zoogenaamde duincommissie, waarin, behalve mijn persoon, Van
Tienhoven1, Crena de Iongh, Telders (J.)2, Thijsse, de architect Verhagen en Den
Tex, burgemeester van Bloemendaal, zitting hebben, besloot men toen Röell, den
commissaris der Koningin, erin te kennen, daar, behalve Bloemendaal, Haarlem en
Zandvoort en later ook Velzen erbij betrokken zijn. Hij riep belanghebbenden en
belangstellenden bijeen, waartoe ook de intusschen opgerichte vereeniging: Het
Noord-Hollandsch Landschap behoorde. Resultaat: een kleine commissie, onder
voorzitterschap van Den Tex3, met De Vos van Steenwijk4 (Haarlem), De Bordes5
(Noord-Hollandsch Landschap), van Tienhoven (Natuurmonumenten), Verhagen en
mijzelf als leden, zal met de Erven van der Vliet spreken. Dezer dagen kwam zij
bijeen. Aanstonds bleek dat Luden Den Tex had laten weten, dat de gegadigden
moeten beginnen met een bod te maken, een onvervulbare eisch. De Heer Verhagen,
die volgens afspraak eenige besprekingen met den heer Vrijland, rentmeester van de
familie Van der Vliet, gehad heeft, en dezen redelijk gestemd gevonden had, wist
daaraan nog toe te voegen, dat de oude heer weer van zijn voornemen afgezien had,
de erven bij elkaar te roepen. Hij ziet tegen de soesah op, geheel naar zijn aard. Het
is onder die omstandigheden de vraag of het niet beter zou zijn, het overlijden van
Luden af te wachten en dan met de erven te spreken, die dan zeker willen verkoopen.
Evenwel, er zijn nieuwe reflectanten op het tooneel verschenen: het Staatsboschbeheer,
dat mede namens het Ministerie van Defensie spreekt. Het laatste heeft oefenterreinen
noodig, en het Staatsboschbeheer wil ten behoeve van werkverschaffing een deel
der duinen bebosschen. Een en ander is bedenkelijk voor ons doel, maar van
Tienhoven is nogal optimistisch

1
2
3
4
5

Dr. mr. P.G. van Tienhoven, de voorzitter Vereniging tot behoud van natuurmonumenten.
Ir. J.H. Telders.
Jhr. mr. C.J.A. den Tex, de burgemeester van Bloemendaal.
Dr. J.E. baron de Vos van Steenwijk.
H. de Bordes, de burgemeester van Bussum.
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gestemd ten aanzien van de plooibaarheid van het Boschbeheer, dat tegenwoordig
veel meer rekening houdt met natuurschoon dan vroeger en in plaats van naaldhout,
loofhout plant. Echter deze duinen, vooral het Heerenduin van Boreel, reeds
gedeeltelijk met prachtig hout bedekt en valt er voor Boschbeheer van een oogpunt
van werkverschaffing niet veel te doen. Onder de leus werkverschaffing beschikt het
echter over groote sommen, die wij natuurbeschermers niet bezitten, zoodat overleg
toch wel wenschelijk is. Het leger zou dan eenige honderden bunders voor zijn doel
aangewezen krijgen, indien het zich daarmede contenteert. Den Tex zal met deze
partijen verder spreken. Zijn gemeente zal wel krachtig meedoen, als zijnde het meest
geïnteresseerd, en misschien ook de Provincie. Haarlem heeft slechts belang bij een
stuk grond tusschen de bebouwde kom van Haarlem en Elswout liggend, maar zijn
waterleiding in het duin vormt geen bedreiging, daar zij in de diepte werkt. Wij
moeten ook contact houden met de eigenaren der duinen onder Velsen, Cremer, Van
Hoorn en de Erven Boreel, waarvan de eerste en de laatste willen medewerken. Van
Hoorn is een onbekende factor. De Van der Vlieten begrijpen in het bezit waarover
onderhandeld zal moeten worden, ook Elswout, Lindeheuvel, Koningshof en Duinlust.

26 October 1938.
Gisteren is Rehbock1 plotseling overleden. Een voortreffelijk man. De leegte wordt
groot om ons heen.
Een druk dagje:
5-7.15 uur

een memoriam artikel geschreven over
Rehbock voor het tijdschrift, een brief
aan Jérôme2 over Herman3 en den
militairen dienst, dito aan Telders4 over
de tariefmachtigingswet.5

8 uur

ontbijt en gesprek met Heybroek.6

8.30-9.30

correspondentie.

1
2
3
4
5
6

H.C. Rehbock.
Eén van Heldrings zoons.
Mr. Herman Willem Alexander Heldring (geb. 1914); zoon van Heldrings gestorven broer
Jérôme.
Prof. mr. B.H. Telders.
Deze werd niet teruggevonden.
M.J. Heybroek.
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9.30-10

bezoek van Bosman, Centrale Kring van
Liberalen.

10-11

gesprek met Warners, Bonnike en
Heybroek over ontslag portier Blonk.1

11.15-12.45

bezoek aan het Koloniaal Instituut.

1-2.15

lunch met bespreking met Hans van
Lennep.

3-3.30

bezoek aan Behrens, over Economische
faculteit.

4-4.45

massage bij Rodenburg.

5-5.30

bezoek aan W. Rehbock.2

5.30-6

bezoek aan Mevr. Matthes.3

6.30-10

eten bij Sibinga Mulder4 met IJzerman5;
over Nieuw-Guinea expeditie.

31 October 1938.
Hierbij de gedachtenisrede over Rehbock op Zorgvlied uitgesproken.6 Ik heb hem
daarin niet meer geprezen dan hij verdiende. Hij behoorde tot de weinige zeer goeden
die ik gekend heb. Op ten Noort, Abr. Muller, Alex7, Rehbock, misschien zijn er
meer, maar zij staan mij op het oogenblik niet voor den geest.
Negen vooraanstaande mannen8 onder de feitelijke leiding van Trip

1

2
3
4
5
6
7
8

Warners, de huisbaas van het flatgebouw Lairessestr. 96, wilde de portier ontslaan, omdat
hij een gepensioneerde politie-agent tegen lager loon kon krijgen. Het is hem gelukt.
Mededeling van mr. J.L. Heldring te Leidschendam.
Zoon van de overleden H.C. Rehbock.
Margaretha Matthes-van Bleijswijk Ris (1867-1947) of Anna Luise Matthes-Von Goeckingk.
J. Sibinga Mulder.
A.W. IJzerman.
Vgl. Gedachtenisrede Heldring bij het verscheiden van H.C. Rehbock, 28 oktober 1938; in
collectie-Heldring.
Heldrings overleden broer ir. A. Heldring.
Het waren mr. D. Crena de Iongh, president Ned. Handel-Mij.; Gottfr. H. Crone, voorzitter
Kamer van Koophandel Amsterdam; mr. dr. A. van Doorninck, oud-thesaurier-generaal;
F.H. Fentener van Vlissingen, oudvoorz. Intern. Kamer van Koophandel; J.B. van der Houven
van Oordt, voorz. raad van beheer Ver. Ned. Scheepvaart Mij.; mr. W.G.F. Jongejan, voorzitter
Ondernemersraad; mr. K.P. van der Mandele, directeur R'damsche Bankver., voorzitter
Kamer van Koophandel Rotterdam; mr. L.J.A. Trip, president Ned. Bank en C.J.Ph. Zaalberg,
directeur Benas.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1313
hebben een beroep1 op de Regeering gepubliceerd, waarin zij haar wijzen op den
toestand der staatsfinanciën, die erger is dan zelfs De Wilde het met schijnbare
openhartigheid verklaart te zijn, een openhartigheid waarvoor hij door zijn Roomsche
bondgenooten, socialisten en vele anderen aangevallen wordt. De Minister becijfert
een werkelijk tekort van 65 millioen, de negen komen tot bijna 200 millioen, het
verschil liggende in de reusachtige tekorten op de fondsen, in de eerste plaats de
invaliditeits- en ouderdomsfondsen, het pensioenfonds der spoorwegen, terwijl zij
nog geen rekening houden met het Werkfonds en de kosten van den Noord-Oost
Polder. Ik heb met Trip sedert de publicatie van de begrooting herhaaldelijk deze
zaak besproken, echter het stuk niet medegeteekend, daar ik als lid der Eerste Kamer
vrij moet zijn. Ik voorzie bespotting van dit zeer juiste en ernstige woord door velen,
daar de overgroote meerderheid van het Parlement geen kijk op de financiën heeft
en velen van hen die er wel eenig of zelfs een goed begrip van bezitten, te zeer aan
toezeggingen aan de kiezers gebonden zijn, om tot bezuiniging mede te werken. Dan
zijn er nog enkele modernen als Van Walree en Van Leeuwen, die geen bezwaar in
den groei van de staatsschuld tengevolge van onrendabele uitgaven zien. Ik zie dan
ook de toekomstige ontwikkeling zeer duister in.

4 November 1938.
Bericht van Jet2, dat zij zich met Huug van Manen, zoon van den oud-directeur3 der
spoorwegen, verloofd heeft, een goede keus, geloof ik. De schaduwzijde is het
vooruitzicht van een langdurig verblijf in de tropen, daar hij bij de ‘Nederland’ werkt,
die voornemens is, hem naar Calcutta te zenden. Eerst komen zij echter hier om te
trouwen.

13 November 1938.
De Chineezen hebben Hankow en Kanton aan de Japanners verloren, het laatste zeker
door verraad. Hun tegenstand geven zij echter niet op, zij zullen de Westelijke en
Zuidelijke provincies onder

1

2
3

Vgl. het stuk van 26 oktober in Keesings Historisch Archief van 31 oktober 1938. De negen
hadden bezwaren a. tegen inrichting en samenstelling der begroting en de berekening der
tekorten; b. de grootte van de werkelijke tekorten; c. de maatregelen om deze te verminderen.
Heldrings oudste dochter.
Dr. H. van Manen.
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Tsjiang Kai Shek blijven verdedigen, en tenzij het verraad een blijvende rol gaat
spelen, is er nog een goede kans, dat de Japanners uitgeput zullen raken. De invasie
van Zuid-China is het beste bewijs dat Japan zich niets aan Engeland gelegen laat
liggen. Hongkong is nu geheel van China afgesloten en à la merci van de Japansche
vloot. Singapore, de versterkte basis, ligt een week stoomen naar het Zuiden, en de
Engelsche vloot in het Oosten is onbeteekenend. Hoogst gevaarlijk voor onze positie
in Indië.
Met de toenadering tusschen Engeland en Duitschland vlot het niet, ondanks de
buitengewone inschikkelijkheid van Chamberlain. Hitler gaat door met de Engelsche
oppositie uit te schelden en heeft geen woord van dank voor Chamberlain over. Nu
komt de afgrijselijke, van hooger hand georganiseerde Jodenvervolging in Duitschland
erbij, als antwoord op den moord op Vom Rath1, die het voor het Engelsche volk
onmogelijk maakt met het tegenwoordige régime te pacteeren.
Tusschen Engeland en Italië is een accoord bereikt; het is de vraag hoe het werken
zal. Mussolini doet nog zeer hoog tegen Frankrijk, maar ik hoor uit Zwitserland dat
zijn positie in Italië niet meer zoo sterk is als voorheen. Hetzelfde zei mij Aldrich,
President van de Chase National Bank2, dien ik dezer dagen op zijn terugreis van
Rome ontmoette. Overigens is men in Italië sedert den Anschluss fel anti-duitsch,
ofschoon dit niet publiek blijkt.
Eenige dagen geleden sprak ik Dr. A. de Graaff, den tegenwoordigen schrijver
van ‘De toestand’ in de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Hij is juist in de randstaten
- Riga en Kaunas - geweest en zeide 1. het loopt in Rusland naar een crisis toe, die
door Duitschland aangestookt wordt in de hoop, dat de Bolsjewisten door een soort
Nationaal-Socialisten vervangen zullen worden. Gelukt dit, dan lijkt mij de wereld
verloren. 2. de Duitschers krijgen binnenkort Memel. De Litauers, die trouwens de
gebruikelijke fouten begaan hebben, zullen het niet weerhouden. 3. de Polen die
Danzig en den corridor ook niet lang zullen kunnen behouden, zullen dan een andere
haven zoeken, als hoedanig Libau in aanmerking komt. Dit

1

2

Op 7 november 1938 was door een zeventienjarige joodse emigrant een dodelijke aanslag
gepleegd op de derde legatiesecretaris van de Duitse legatie te Parijs, Ernst vom Rath
(1908-1938); op 10 november brak over geheel Duitsland een georganiseerde pogrom uit.
Te New York.
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kunnen zij echter niet bemachtigen, zonder Litauen en een stuk van Letland te
veroveren. De Polen zijn volslagen onscrupuleus, maar Libau lijkt mij te excentrisch
om voor hen van waarde te zijn, doch de Duitschers helpen hen wellicht. In Litauen
en Letland is men in elk geval zeer ongerust.
Het manifest der Negen is ontvangen, zooals ik verwachtte. Met critiek, hoon en
spot. Heden staat een contra-manifest van 14 lieden1, waaronder Van Walree en
eenige Amsterdamsche en Rotterdamsche professoren, in de krant. Deze brave lieden
kunnen groot onheil stichten, want zij sporen tot een zoogenaamde conjunctureele
politiek aan, ongeacht de gevolgen voor de staatsschuld. Hun stuk zal met gejuich
door het parlement, althans door Roomsch, socialist en Christelijk-Historisch,
ontvangen worden. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

22 November 1938.
Uit Japan heb ik de overtuiging meegenomen, dat een marine-attaché daar zeer noodig
is, ten einde onze Regeering zoo goed mogelijk over Japansche marine-plannen in
te lichten. Pabst heeft er herhaaldelijk om gevraagd. Hier gekomen (ik heb er destijds
ook over aan de Ministers geschreven) heb ik er met Patijn, Welter en Van Dijk over
gesproken. Van Dijk en de chef van den marinestaf, Furstner, en aan Buitenlandsche
Zaken Van Kleffens waren goed op de hoogte en er sterk voor. Onlangs ontving ik
echter bezoek van Ramaer, den waarnemenden Algemeen Secretaris van de Indische
Regeering, ten tijde van mijn bezoek te Batavia, die mij zeide, dat de
Gouverneur-Generaalen de Legercommandant er tegen zijn, omdat de Japanners een
contra-prestatie zullen verlangen, en wel de toelating van een Japanschen attaché te
Batavia, wat ons allerminst convenieert. Ik begrijp dit niet goed, want attachés zijn
aan een gezantschap verbonden, en gezantschappen zijn bij den zetel der Regeering
gevestigd, dus in Den Haag, niet te Batavia. Een practische moeilijkheid was tot
dusverre dat men geen geschikt zeeofficier kon missen. Be-

1

Het waren prof. Th. Limperg jr.; prof. ir. D. Dresden; prof. mr. H. Frijda; prof. dr. J.
Goudriaan; prof. H.A. Kaag; ir. G.A. Kessler; mr. H.F. van Leeuwen; prof. mr. P. Lieftinck;
ir. A. Plate; mr. dr. L.F.H. Regout; P.E. Tegelberg; prof. mr. F. de Vries; E.D. van Walree
en ir. J. van der Waerden. Het meest fundamentele bezwaar gold het feit dat de negen geen
aandacht schonken aan de economische schade uit hoofde van het gederfde inkomen van
hen, wier arbeid zal worden uitgespaard of lager beloond.
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halve over bekwaamheid moet hij over goede omgangsvormen beschikken en gehuwd
zijn met een vrouw die stand weet op te houden. Er is een groot tekort aan personeel
in alle rangen, nu de vloot sterk uitgebreid wordt. Thans heeft men het oog op Vreede,
chef van den staf in Indië, die in Juni met pensioen gaat. Ik ontmoette hem te Batavia.
Hij lijkt mij geschikt, en zijn vrouw1 moet het ook zijn. Evenwel is de zaak onlangs
in den ministerraad geketst, naar het schijnt omdat Colijn het nut van den maatregel
niet inzag.
Ik ben de laatste dagen plotseling gemengd geworden in maatregelen ten behoeve
van buitenlandsche kinderen, waarvoor een afzonderlijke organisatie noodig is. Na
overleg met het bestaande comité en het Joodsche comité voor vluchtelingen en na
eenige gesprekken met Goseling2 en Van Boeyen3, waarvan de laatste in den aanvang
zeer stroef was, doch daarna bijdraaide, heb ik een centraal financieel comité in
elkaar gezet met Henri van Eeghen4 als voorzitter.5 De Regeering, speciaal Goseling,
is wegens haar veranderlijkheid scherp aangevallen, naar mijn meening niet geheel
billijk, al zijn in den beginne, dadelijk na het losbarsten van het progrom (Deutsche
Façon), toen de aandrang om over onze grenzen te komen, plotseling kwam opzetten
en men nog geen maatregelen voor het onderbrengen met inachtneming van eischen
van hygiene en moraal had kunnen treffen. Ook moet men erkennen, dat de Regeering
zich een zekeren rem moet aanleggen, omdat er hier ten lande voor de meeste
vluchtelingen geen werkgelegenheid bestaat en men er licht mee blijft zitten. Dan
keert zich de critiek tegen de Regeering, die dit niet voorzien heeft! Met de kinderen
is dit risico minder groot, omdat de deuren van andere landen voor hen in ruimere
mate openstaan dan voor de volwassenen, waarvoor nog geen oplossing gevonden
is, daar de bereidwilligheid te hunnen opzichte gering is en zich beperkt tot kleine
getallen in Noord-Amerika en Britsche dominions en koloniën, en zelfs die
toezeggingen lijken mij niet geheel serieus. Hoe wil men bijvoorbeeld een groot
aantal Joden in het tropische, met oerwoud bedekte Britsch Guiana onderbrengen?
In de Afdeeling der Eerste Kamer die dit vraagstuk behandelde, werd Suriname

1
2
3
4
5

J.M.P. Vreede-de Maret Tak.
De minister van justitie.
De minister van binnenlandse zaken.
H.L. van Eeghen, lid der fa. Van Eeghen te Amsterdam.
Vgl. Cohen, Zwervend en dolend, p. 103 vlg., 237 en 335. Heldring was lid van het bestuur
van het Centraal Steunfonds voor uitgeweken kinderen.
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als een wenschelijk débouché genoemd. Dit bleek à l'instar van de Engelschen te
geschieden. Ik ontried het sterk. Hoe het zij, het komt mij voor, dat de Regeering op
het oogenblik doet wat zij kan.1

28 December 1938.
Weinig tijd gehad in de haast afgeloopen maand en weinig merkwaardigs te
vermelden.
De jodenvervolging in Duitschland is nog onmenschelijker dan de pers verhaalt.
Een bloedverwant van een mij bekend vooraanstaand man is op zijn landgoed
vermoord in het bijzijn van zijn vrouw, die men daarop twee dagen met het lijk alleen
gelaten heeft. Het is haast onbegrijpelijk dat tegen dergelijke onteerende dingen geen
volksbeweging ontstaat. Het eenige land dat Duitschland vierkant de waarheid durft
te zeggen, is Amerika.
De toestand in Europa is onveranderd slecht; men vraagt zich af, wat er tegen het
einde van den winter zal gebeuren. De stoot naar het Oosten? Italië blaft Frankrijk
in den laatsten tijd aan. Gelukkig is dit land bezig zich politiek en financieel te
herstellen, wat Mussolini vermoedelijk niet voorzien had, maar nog altijd duurt het
nog wel twee jaar voordat de gezamenlijke democratieën de totalitaire staten (Japan
inbegrepen) militair kunnen weerstaan.
Een lichtje in de duisternis is de totstandkoming van het Britsch-Amerikaansch
handelsverdrag met zijn talrijke tariefverlagingen, door Steenberghe in de Eerste
Kamer onbehoorlijk geminimiseerd. Bij diezelfde gelegenheid heeft Colijn zich
gepresenteerd als de vader van de nieuwe tariefbescherming, welke hij volgens zijn
verklaring reeds in 1935 aan de orde heeft gesteld. Jammer, dat de kiezers in 1937
het niet wisten.
Wij brachten Kerstmis in Epe door, in het nieuw geopende hotel ‘De Witte Raaf’,
de eerste sneeuw-Kerstmis sedert 1899, voor zoover ik winters in Nederland
meemaakte. Jet2 gaat vandaag te Batavia scheep naar Genua, komt in de tweede helft
van Januari hier. Haar aanstaande man, eerder uit Indië teruggekomen, bezocht ons
reeds en viel zeer in den smaak van zijn toekomstige zwagers. Hij moet misschien
vóór hun trouwen nog naar New York.

1
2

Vgl. ter zake Cohen, Zwervend en dolend, p. 106 vlg., ook t.a.v. Suriname, in het bijzonder
p. 174 vlg.
Heldrings oudste dochter.
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[1939]
5 Januari 1939.
Onder de hoopvollen behoort Chamberlain, maar dictatoren moeten het nationalisme
gaande houden, en tot dusver hebben zij met hun dreigen volledig succes gehad,
zoodat ik geen reden zie waarom zij niet weldra opnieuw met een dreigement komen,
het moge bluf zijn of niet. Geeft de tegenpartij weer toe, dan is dit slechts nieuwe
aanmoediging op dien weg voort te gaan. Eens stooten zij hun neus, en dan zal blijken
of zij oorlog aandurven of niet. Met eenige vrees ziet men zijn bezoek aan Rome
tegemoet, terwijl Italië Engelands bondgenoot op de ruwste wijze blijft tergen.

16 Januari 1939.
Het bezoek is achter den rug. Veel goed zal het niet gedaan hebben, misschien ook
niet veel kwaad; het communiqué zegt niet veel. De beurzen waren eerst zeer somber,
toen bleek, dat de beide heeren maar een kort onderhoud gehad hebben, maar
herstelden zich daarna. Tusschen Frankrijk en Italië heeft Chamberlain niet trachten
te bemiddelen, waarvoor men te Parijs doodsbenauwd was. Chamberlain behoudt
op het continent (behalve in Frankrijk) den naam van den grooten vredesapostel.
Indien men ook aanneemt dat hij geen groot staatsman is, kan zijn tegemoetkomende
houding gunstig op den vredeswil bij de volkeren werken, die oorlog verafschuwen.
In Spanje schijnt Franco de victorie nabij. Tarragona is gevallen. Barcelona zal
wel spoedig vallen, en ik zie niet in hoe het van de buitenwereld afgesloten Valencia
en Madrid het nog kang kunnen volhouden. Dan wordt het de vraag welke houding
de regeering van Franco tegenover de groote mogendheden zal aannemen. Duitschland
en Italië hebben hem aan zijn overwinning geholpen. Frankrijk heeft de overwonnen
regeering gesteund. Komt er aan de zijde der Pyreneeën een derde bedreiging van
Frankrijk? Ook met behulp van zijn bondgenooten? Engeland zou daardoor nauwelijks
minder bedreigd worden (duikbootenbases in de Spaansche havens). Wat tegen deze
richting pleit zijn: 1. de xenophobie der Spanjaarden, die de Italianen en Duitschers
zoo spoedig mogelijk kwijt zullen willen zijn. 2. de geldnood waarin Franco zonder
twijfel verkeert en waarin alleen Engeland kan voorzien. Dit geldt ook, naar men
telkens hoort zeggen, voor Italië, maar de gedragingen van dit land zijn er niet naar.
Ik heb buitengewoon veel werk aan de Eerste Kamer nu de begroo-
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ting in de afdeelingen behandeld wordt. Misschien behoef ik een volgend jaar minder
papier te verslinden. Sommige dagen bracht ik er negen uur mee door. Den toestand
in het land vind ik niet behagelijk. Hoe langer hoe meer groepen vragen om ordening.
Nu ook de middenstand, terwijl de landbouw alles voor zich opeischt, in het bijzonder
door den zoogenaamden liberaal Louwes, voorzitter van het Koninklijk Landbouw
Comité. Alle partijen coquetteeren om electorale redenen met die groepen, ook indien
het lijnrecht tegen hun beginselen indruischt, zooals bij de liberalen het geval is. Het
alternatief is afval naar de Vrijzinnig-Democraten, Christelijk-Historischen en
Nationaal Socialistische Beweging. De laatste stookt met de meest ongure praktijken
het anti-semitisme aan, en verschijnselen dat het zich uitbreidt zijn waarneembaar.
De Vlugt treedt af.1 Hij is geen groote figuur geweest, steeds bereid met de wind
mee te draaien, verzot op ridderorden, maar ondanks zijn koddige uitspraak van
andere talen een decoratief hoofd der gemeente. Den Raad wist hij goed te leiden.
Goed spreker en handig debater. Onder Wibaut liep hij grootendeels aan diens leiband,
thans heeft De Miranda2 veel te vertellen.
Men weet niet wie zijn opvolger zal zijn. Van Lidth de Jeude en Slingenberg
worden genoemd, geen van beiden de aangewezen mannen. Het is net 24 jaren
geleden, dat Röell mij uit naam van Cort van der Linden polste.3 Wat zou ik thans
zijn indien ik er op ingegaan was?
De Vlugt's heengaan valt samen met onthullingen aangaande zwendelpraktijken
in erfpachtsgronden.4 Hier wordt sedert jaar en dag er over gemompeld en de naam
van Gulden genoemd. Het is te hopen, dat er klaarheid komt.

1
2
3
4

In feite zou De Vlugt tot 1941 aanblijven.
De wethouder S.R. Rodrigues de Miranda.
Vgl. hier p. 180.
Op 11 januari 1939 heeft de A'damse gemeenteraad een commissie benoemd voor een
onderzoek naar de wijze waarop de uitgifte van erfpachtsgronden heeft plaats gehad n.a.v.
beschuldigingen tegen wethouder De Miranda en de architect Gulden. Een rapport verscheen
op 15 juni d.a.v., waarin de Miranda ernstige beleidsfouten en ernstig verzuim werden
aangewreven; t.a.v. de architect Gulden kwam vast te staan dat hij het lidmaatschap van de
raad en van de commissie van bijstand van publieke werken en de volkshuisvesting niet
voldoende gescheiden had van zijn beroep van architect. Vgl. het gedrukte rapport der
commissie, alsmede Delfgaauw, Grondpolitiek.
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De officier van Justitie Van Thiel, die vervolgt, is zelf zeer naief, zoo niet erger. Hij
is commissaris bij Van Dam's Bank voor Onroerende Zaken, die niet gunstig bekend
staat. Ook Kropman, de Wethouder, Van Lidth de Jeude en Jan ter Meulen zitten er
in. Van den rechtelijken ambtenaar is dit zeer bedenkelijk.

22 Januari 1939.
De vorige week kwam eindelijk antwoord van de Nederlandsch-Indische Regeering
in zake Nieuw-Guinea. Zij vereenigt zich met het plan der expeditie van het
Aardrijkskundig Genootschap, raadt echter vervroeging met 2 à 3 maanden aan met
het oog op de weersgesteldheid, die van December af voor de actie van vliegtuigen,
waarvan men er ons 2 op ons verzoek ter beschikking voor transport en
luchtverkenning wil stellen, ongunstig is. Dat zal moeilijk gaan, want Le Roux is tot
Juni aan het Lyceum in Nieuwediep, waar hij les geeft, gebonden.
Een ander succes is de aankoop, met steun van ‘Rembrandt’, van het mooie
schilderij van den meester uit zijn Leidsche periode ‘Jeremia, de verwoesting van
Jerusalem beweenende’ ten behoeve van het Rijksmuseum. Eindelijk werd weer wat
voor het Museum bereikt. Ten gevolge van het terugtrekken van allen financieelen
steun op de rijksbegrooting sedert 1933 is onze Vereeniging vrijwel machteloos ten
behoeve der Rijksmusea geweest. Wel heeft zij te Rotterdam, waar de twee
Maecenas'en Van Beuningen1 en Van der Vorm2 met groote bedragen in de plaats
van de overheid treden, een en ander bereikt. Ditmaal bleek dat het Departement, ik
weet niet uit welke hoeken en gaten, ƒ 25.000 bijeen kon schrapen, en met den steun
van de Vereeniging zelve en dien van 5 particulieren slaagden wij er in het schilderij,
dat aan Rasch te Stockholm behoorde, te verwerven. Voor het eerst heeft Schmidt
Degener zelf zich geweldig ingespannen om het geld te vinden. Het is een prachtige
aanwinst, van meer beteekenis dan het portret van Maarten Lothen, dat eenige
maanden geleden bij Mensing geveild werd en waarop wij, gesteund door Chris van
Eeghen, die een afstammeling van Maarten Lothen is, een bod deden. Het werd echter
tot hoogeren prijs door een

1
2

D.G. van Beuningen.
W. van der Vorm.
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Amerikaansche verzamelaarster gekocht (voor ƒ 102.000. Voor den Jeremia moesten
wij ƒ 150.000 betalen).1
Veel menschen verkeeren in groote angst over het aanstaande uitbreken van den
oorlog en onze verwikkeling daarin. Hoe onrustig en bedenkelijk de internationale
toestand ook is, ik deel, anders dan in Augustus/September jl., die vrees voor ons
land niet, hoewel ik reken met de mogelijkheid van een plotselinge dollemansstreek.
In Duitschland kookt het hevig. Financieel is men er vastgeloopen. Schacht is als
president der Rijksbank ontslagen. Klaarblijkelijk omdat hij niet tot inflatie wilde
medewerken. Met Funck, zijn opvolger, wordt de bank geheel onder de Regeering
gebracht. Dit is niet het oogenblik en de toestand waarin een land een wereldoorlog
kan ontsteken. Anderzijds zou men in Berlijn dolgraag het goud dat bij de
Nederlandsche Bank ligt en dat ondanks zendingen naar Noord-Amerika vele
honderden millioenen bedraagt, inpikken. Dit is een gevaar. Evenzoo de houding
van Italië tegen Frankrijk, die gevaarlijk wordt als Franco straks Barcelona inneemt
en de geheele Fransch-Spaansche grens aan de Zuidzijde beheerscht, gesteund door
Duitsche en Italiaansche troepen. Mussolini heeft weliswaar beloofd de Italianen
terug te roepen, wanneer Franco gewonnen zal hebben, maar wat is deze belofte
waard? Frankrijk moet zich dan op 3 fronten gereed houden. Het is echter niet zeker,
dat Franco, die zeker geld noodig heeft en dat alleen van de Westersche mogendheden
kan bekomen, zich tot een vijandige actie tegen den Noorderbuurman zal laten vinden.
Geheel onwaarschijnlijk is het dat Frankrijk zelf de positie zal forceeren door de
Spaansche republikeinen te hulp te komen. Wel kan men van Mussolini een dreigen
met oorlog verwachten en misschien ook vijandelijkheden, als Catalonië eenmaal in
Franco's handen is. Hitler schijnt hem wel met oorlogsmateriaal te steunen. Treinen
vol gaan den Brenner over, maar of dit is om Frankrijk, of liever de Fransche
socialisten, die ten behoeve van de Spaansche geestverwanten willen intervenieeren,
te kalmeeren of om Italië in geval van oorlog werkelijk te helpen, valt niet te zeggen.
Vermoedelijk heeft men in Berlijn geen politiek vastgesteld en vechten uiteenloopend
denkende groepen tegen elkaar.
Van Kleffens, dien ik gisteren opzocht, denkt over de vechtkansen

1

Vgl. nog rede Heldring bij de behandeling van de begroting van O., K. en W. in Eerste Kamer,
14 februari 1939, Handelingen Eerste Kamer 1938-1939, p. 241.
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net als ik: somber in het algemeen, gematigd optimist voor den eersten tijd. Maar
alles is mogelijk.

23 Januari 1939.
Gisteren hadden wij voor het attaché-onderzoek voor den diplomatieken dienst twee
jongelui, Mr. W.R. Baron van Lynden1 en Van Rijckevorsel.2 Hun bekwaamheid en
ontwikkeling viel niet mede. Het Fransch van Van Lynden was erbarmelijk, het
Nederlandsch van Van Rijckevorsel evenzoo. Van Rijckevorsel weet meer dan Van
Lynden, die nog wel rector van het corps te Utrecht is geweest. Overigens geschikte
jongens, die, gegeven wat men van aanstaande diplomaten verwacht, bezwaarlijk
afgewezen kunnen worden. Maar alles wijst op de noodzakelijkheid in de opleiding
verbetering te brengen. Ik heb dit al lang tegenover Patijn betoogd, maar hij stelt
actie steeds uit.
Het peil was ditmaal lager dan gewoonlijk. Zes maanden geleden hadden wij Luns,
die zeer bekwaam is, en uit de laatste jaren herinner ik mij als goede krachten Van
Voorst tot Voorst3 (slecht in talen, practisch zeer bruikbaar gebleken), Eschauzier
(belooft veel), Van Hamel4, Boon (zeer goed, krijg ik deze week voor het
secretarisexamen), De Beus, Van Vredenburch (geen aangenaam karakter),
Troostenburg de Bruyn, Van Roijen (brilliant).

27 Januari 1939.
Bezoek bij Patijn (den Minister5). Is over de vredesvooruitzichten op grond van
enkele hem bekende feiten, die hij mij niet kon mededeelen, somber gestemd. Hij
zeide erbij, dat Colijn den toestand optimistischer inzag. Het bericht, dat de Duitschers
o.a. militaire eenheden naar Lybië gezonden hebben, dat is dus om tegen de Franschen
in Tunis en/of tegen de Engelschen in Egypte te ageeren, is volgens Patijn juist. Hij
gelooft echter evenmin als ik, dat Franco, die na den val van Barcelona met zijn
troepen aan de geheele Fransch-Spaansche grens zal staan, gemakkelijk over te halen
zal zijn, Frankrijk aan te vallen, als Mussolini dat zijnerzijds wil doen. Klaarblijke-

1
2
3
4
5

Mr. R.B. baron van Lynden moet dit zijn.
Jhr. mr. H.Th.A.M. van Rijckevorsel.
Mr. S.G.M. van Voorst tot Voorst.
Het is niet duidelijk welke Van Hamel Heldring hier op het oog heeft.
Van buitenlandse zaken, mr. J.A.N. Patijn.
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lijk verwacht Patijn wèl actie van die zijde. In Engeland ziet men de zaak na het
ontslag van Schacht1 zeer duister in. Inderdaad wijst er alles op, dat Duitschland zich,
met totale negatie van alle andere eischen en terwijl het financieel dreigt vast te
loopen, op oorlog voorbereidt, terwijl de toenadering tot Polen doet vermoeden, dat
de Oekraine voorloopig op den achtergrond geraakt. Zelfs schijnt de relatie met
Rusland iets minder gespannen te zijn dan zij tot dusver steeds was. Wij moeten ons
dus op nieuwe eischen der dictatoren voorbereiden. De maand Februari zal naar aller
gevoel wel hevig bewogen zijn. De inwendige spanningen in Duitschland en Italië
zoeken een uitweg. Het kan niet veel langer zoo doorgaan. Men ziet anderzijds
Engeland en Frankrijk voor nog niet voor den oorlog gereed en tot verder toegeven
bereid aan, zoodat, ofschoon er behalve de plotseling uit de lucht gevallen Italiaansche
eischen geen bepaalde punten zijn waarom thans de wapens de beslissing moeten
brengen, de kans op het uitbreken van den finalen kamp, die wel eens het einde van
Europa zou kunnen zijn, groot is. God verhoede het.
Hedenmiddag receptie van Jet2 en Huug van Manen bij Couturier. De liefde heeft
voortgang. Hij vertrekt echter den 4den naar New York. Het plan is dat zij daar in
het voorjaar trouwen, en dat Olga3 en ik er aanwezig zullen zijn. Intusschen
verwachten wij Hitler's rede voor den Rijksdag op 30 dezer.

31 Januari 1939.
De rede was voor Hitlers doen nogal mak en de beurzen dientengevolge vast. Mijn
voornaamste indruk was dat het régime economisch in de knel zit. Met geweld wordt
niet gedreigd, alleen krijgt Italië steun voor zijn plannen tegen Frankrijk, althans dit
zal wel zoo gelezen worden. Rauwe uitvallen tegen den Roomsch-Katholieken clerus
en Ds. Niemöller.
Gisterenavond diner in de Oude Doelen aangeboden aan de beide diplomatieke
commissies4: Prof. Kosters, Huizinga, François en

1
2
3
4

Als president der Rijksbank.
Heldrings oudste dochter.
Heldrings zuster, die zijn huishouden bestiert.
1. De commissie belast met het onderzoek naar de bekwaamheid en geschiktheid voor de
diplomatieke dienst; en 2. de commissie belast met het afnemen van het examen voor
benoembaarheid tot gezantschaps-secretaris der tweede klasse. Van beide was Heldring
sedert 1932 lid en voorzitter. Mededeling Ministerie van Buitenlandse Zaken.
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Limburg, Michiels van Verduynen (Edgar), Nypels en Crommelin. Heel gezellig.
Men heeft nog geen opvolger voor De Vlugt, die einde 1939 aftreedt. In overleg
met Van Hengel1 beveel ik aan Röell Delprat2 aan, die (Delprat) niet geheel afwijzend
tegenover het denkbeeld staat. Röell had denzelfden candidaat aan Van Boeijen
genoemd, die echter de kaart van het land en de beteekenis van Delprat in Amsterdam
niet kent. Ik zal de zaak ook eens met Colijn bepraten.

27 Februari 1939.
Er is schijnbare rust in de internationale politiek, sedert Chamberlain eenige weken
geleden in het Parlement duidelijk verklaard heeft, dat Engeland achter Frankrijk
staat, indien zijn vitale belangen bedreigd worden. Noch Hitler, noch Mussolini
hebben sedert dien tijd meer gebrald. Ook de waarschuwing van Roosevelt heeft
geholpen, al werd later verklaard, dat zij zóó niet geluid had. Franco heeft Catalonië
veroverd. Zijn houding tegenover het buitenland is nog niet duidelijk, maar Engeland
en Frankrijk erkennen hem deze week, zooals wij het de vorige week deden. Maar
hoe ziet hij Frankrijk aan, dat 70 of 100.000 communisten uit Barcelona asyl heeft
moeten verleenen? Het beste zou zijn, transport naar Rusland. Het kan de stilte voor
den storm zijn, want vele desiderata der dictatoren zijn nog niet vervuld. De toestand
in hun landen schijnt buitengewoon slecht te zijn. Dit is geen grond om oorlog op te
wagen.
Wrijving tusschen het Hoofdbestuur der Liberale Partij en de Eerste Kamerfractie,
omdat deze tegen de motie van de Nationaal Socialistische Beweging ten behoeve
der verlaging van de leerlingenschaal3 gestemd heeft, op grond van den toestand van
's lands middelen, die bij het Hoofdbestuur niet zooveel gewicht in de schaal zal
leggen. Telders zelf was er onthutst over en beweert groot stemmenverlies te
verwachten.

11 Maart 1939.
Het was een storm in een glas water. Men heeft een onschuldige motie aangenomen,
waarin de verlaging van de leerlingenschaal ur-

1
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3

J.F. van Hengel.
Mr. D.A. Delprat.
De motie-De Rijke. Vgl. Handelingen Eerste Kamer 1938-1939, p. 242.
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gent verklaard wordt. Dat is zij ook, meer dan andere sociale wenschelijkheden, maar
er is geen geld.
Gisteren heb ik Delprat bij Colijn aanbevolen. Hij had reeds over hem hooren
spreken, niet door Van Boeijen, kent hem weinig, maar acht hem zeer veel beter dan
eenigen anderen candidaat, voor zoover die genoemd zijn. Evenals ik tegenover
Delprat gedaan heb, legde hij den nadruk op de noodzakelijkheid van groote
wilskracht in de naderende financieele crisis der groote gemeenten. Ik geloof, dat
Delprat dien sterken wil bezit, maar heb hem in zulke omstandigheden niet gekend.
Indien oorlog uitbreekt, gelooft Colijn dat wij het 3 maanden kunnen uithouden,
maar vóór dien tijd is nauwelijks hulp te verwachten. De vraag is of we niet
overrompeld worden. Overnacht. Er komen 1200 kazematten langs de IJssel en de
Maas tot Roermond en vandaar naar het Westen. In Indië staan we er niet fraai voor.
Engeland kan weliswaar onzen kolonialen ondergang niet lijden - dan is Singapore
ook veroordeeld - maar vóór 1941 heeft het geen slagschepen in de buurt. Hij vertelde
mij, dat toen hij 1½ jaar geleden Eden over een Japansche vlootbeweging bij Hainan
sprak, deze nooit van het eiland gehoord had. Aldus wordt de grootste maritieme
mogendheid bestuurd. Colijn beschouwt de nu geschiede bezetting als zeer gevaarlijk.
Het eiland heeft weliswaar geen goede havens maar is als vliegtuig-basis geschikt
om geheel Zuid-China, Hongkong, Indo-China en misschien ook Singapore te
bestrijken. Slagschepen zijn volgens Colijn voor ons onbereikbaar. Misschien ware
het kapitaal nog op te brengen (voor hoeveel à 75 millioen per stuk?), maar het zou
onmogelijk zijn ze te bemannen, terwijl de exploitatiekosten een 7½ millioen per
schip per jaar zouden bedragen. Een Nederlandsch onderofficier verdient meer dan
een Japansch admiraal. Colijn's berichten uit Duitschland zijn wanhopig slecht, wat
den economischen toestand betreft. Het ziet er naar uit, dat het op barsten staat.
Deterding dezer dagen plotseling te St. Moritz overleden. Hij heeft als grondlegger
en leider van de Koninklijke ontzaglijk veel tot stand gebracht en was de outstanding
captain of industry van Nederland. Ik heb hem de laatste 10/15 jaren weinig of niet
gezien, maar dagelijksche aanraking met hem gehad toen ik in 1918/19 voor de
Regeering in Engeland was. Door zijn luidruchtige critiek op Jan en alleman maakte
hij niet den indruk de groote man te zijn die hij was. Hij was destijds weduwnaar
van zijn eerste vrouw. Later ontmoette
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ik hem nog eens met zijn tweede Russische echtgenoote1, een totale misgreep. Hij
was mateloos anti-bolsjewist, hetgeen ten slotte in blinde nazibewondering oversloeg.
Zijn derde huwelijk met een Duitsche2, bij wie hij nog 3 kinderen kreeg, droeg daartoe
bij. Hij woonde in Duitschland, het land dat hij eertijds haatte. Het is maar goed, dat
hij niet veel langer leefde. Zijn laatste opzienbarende daad was de schenking van 10
millioen gulden zuivelproducten uit Nederland aan Duitschland, naar men zegt een
afkoop van Duitsche vermogensbelasting.3

17 Maart 1939.
Mijn vader zou vandaag 100 jaar oud zijn. Gelukkig heeft hij geen andere oorlogen
gekend dan die tusschen 1855 en 1870. Zij waren erg genoeg, maar wat waren zij
vergeleken bij dien van 1914/18 en dien welke ons te wachten staat? Eenige dagen
geleden inlijving van Tsjechoslovakije bij Duitschland door overrompeling tegen
alle verklaringen van beloften in. Dit kan ons ook gebeuren, maar dan is de
wereldoorlog opnieuw ontketend. Waarschijnlijk weerhoudt dat vooruitzicht Hitler
het Westen aan te vallen totdat hij in het Oosten over voldoende productiebronnen
beschikt. In Mein Kampf wil hij de Oekraine daartoe inrekenen, maar dan heeft hij
Rusland tegen zich en een vijandig Polen in de flank. Eerder, zoo denk ik, zal hij
zijn aandacht aan de graanvlakten van Hongarije, dat toch al naar zijn pijpen moet
dansen, wijden en waar hij, aan de andere zijde van dat land, vele Duitschers - en
ook Hongaren - in het in 1919 aan Roemenië toegevoegde Zevenburgen kan
‘bevrijden’, terwijl aan de andere zijde van de Karpaten oud-Roemenië met zijn
rijkdom aan petroleum en graan een begeerlijke buit is. Iets meer naar het Westen
ligt Kroatië, dat zich slecht met de Serviërs verstaat; kortom er is veel voor de
verwachting te zeggen, dat Duitschland in de eerste

1
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Lydia Pavlovna Deterding-Koudoyaroff, met wie D. in 1924 trouwde.
Charlotte Minna Deterding-Knaack (idem 1935); niet drie kinderen, nl. één dochter.
Deterding die zich in Mecklenburg zou gaan vestigen, wilde zijn vermogen buiten de Duitse
deviezenbepalingen houden. Door landbouwprodukten tegen wereldmarktprijs te kopen, zou
hij een grote winst in marken maken, met welke winst hij in Duitsland belastingen zou kunnen
betalen. Vgl. Hirschfeld, Herinneringen 1933-1939, p. 92 vlg.
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plaats in Zuid-Oostelijke richting zijn macht uitbreidt. Doch mogelijk moet het vooraf
eenige daadwerkelijke aandacht aan de positie van zijn bondgenoot Mussolini wijden,
die al de successen van Duitschland mag gadeslaan, zonder zelf een steek verder te
komen tegenover Frankrijk, waarvan hij, plotseling en geheel willekeurig, Corsica,
Nice, Tunis en Djibouti opgeëischt heeft. Dit is al eenigen tijd geleden en Frankrijk,
intusschen inwendig sterker geworden, heeft zich er niets van aangetrokken met een
minachtende uitdrukking op het gelaat. Mussolini's positie in het binnenland maakt
successen noodig, vooral nu Duitschland in het Oosten overmachtig geworden is en
sedert den Anschluss aan de poorten van Lombardije staat. Ik verwacht dus spoedig
een nieuwe crisis in de relaties tusschen Italië en Frankrijk, met de open vraag in
hoeverre Duitschland zal steunen. Engeland staat nu geheel aan den Franschen kant
en Chamberlain is door Hitler's onbetrouwbaarheid volledig ontgoocheld. Het ziet
er naar uit, dat van dien kant geen verder toegeven te verwachten is en eerder alle
Britsche politieke partijen - gedeeltelijk met een bloedend hart - het nuttelooze van
vredespogingen inzien. Alleen een sterke bewapening en vastberadenheid tegenover
dreigementen kunnen de uitbarsting nog voorkomen of uitstellen. Onze positie acht
ik zeer gevaarlijk, zwak verdedigd en met een goudschat in de Bank, die voor het
doodarme niet tegen roof opziende Duitsche régime een lokaas is. Vechten zullen
onze mannen wel, als hun tijd gegeven wordt, en opstandigen tegen een vreemde
overheersching zullen wij allen zijn, behalve die met de onbegrijpelijke mentaliteit
der N.S.B.-ers en dergelijken behept zijn, maar wij kunnen ‘overnacht’ overrompeld
worden.
Dat de Vereenigde Staten zich met de Europeesche democratieën zullen verbinden,
lijkt na de reactie aldaar op de euveldaad tegen Tsjechoslovakije zeer waarschijnlijk.
Misschien komt dit schandelijk in den steek gelaten landje nog eens als onafhankelijke
staat naar boven, maar wat zal er vooraf geschieden?

2 April 1939.
Sedertdien is Memel door Duitschland opgeëischt en door Lithauen uitgeleverd. Het
was een der smetten van het vredesverdrag, die verwijderd moesten worden, maar
het ging weer met dreigement gepaard, en de annexatie van Memelland, volgende
op die van het Tsjechenland, maakt dat Polen bijna geheel door Duitschland om-
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singeld wordt. Dit land is nu aan de beurt voor de een of andere amputatie: Danzig,
dat een Duitsche stad is, zeker; waarschijnlijk ook de corridor, waartegen de
Duitschers ook gegronde bezwaren kunnen aanvoeren, waarschijnlijk; en dan elk
willekeurig te kiezen brok grond. Ik ben in de afgeloopen week eenige dagen te
Londen geweest, waar men zeer ontdaan over Hitler's woordbreuk is en algemeen
inziet (wat in September niet in die mate het geval was) dat Engeland's positie door
al de veroveringen van Duitschland in het Oosten in de gansche wereld bedreigd
wordt. Chamberlain's politiek heeft schipbreuk geleden, maar hoewel een deel der
conservatieven en een deel van de labour-party, evenals de meeste liberalen die
politiek bestreden, is men het thans vrijwel eens, dat hij de eenige man is die het roer
kan hanteeren. Hij heeft zich in de betrouwbaarheid van het régime vergist, maar hij
heeft zijn waarachtige vredesgezindheid doen blijken, op een wijze zooals geen
Engelsche premier het vóór hem ooit deed, en nu valt men hem niet af. Men wist
echter niet welke houding tegenover Duitschland aan te nemen. Roemenië is nu door
zijn pas gesloten handelsverdrag ook aan Duitschland vastgeklonken en levert olie
en graan, meer dan andere Europeesche landen. Hongarije is practisch gesproken
een satelliet geworden, al permitteert het zich een stoutigheid à la hongroise als het
inpalmen van Karpathen-Oekraïne, en Polen blijft zeer blootgesteld. Zloty's worden
opgekocht, evenals Tsjechische kronen vóór de overrompeling; de Duitsche bladen
geven hoog op van anti-Duitsche betoogingen; de Poolsche ambassadeur te Berlijn
reist telkens tusschen Berlijn en Warschau heen en weer; men sprak van een ultimatum
dat Duitschland aan Polen ging stellen. Er waren twee stroomingen merkbaar: beiden
voorzien de noodzakelijkheid van Engelsche interventie, de ééne wil een krachtige
houding, nu aan te nemen, hulp aan Polen en andere landen, overeenkomst met
Rusland, waarbij men zich rekenschap geeft van uitbreiding van het conflict naar
het Zuiden (Italië-Frankrijk) en het Westen (aanval op Nederland, België en/of
Denemarken). Men beweert de Italiaansche vloot niet meer te vreezen en die te zullen
gaan aanvallen en een voldoende sterke luchtmacht te bezitten om een aanval op
Londen af te slaan. Over het gevaar in Oost-Azië spreekt men niet. Nu Madrid zich
overgegeven heeft en Spanje in Franco's macht is, zal hij de Italianen wel uit zijn
land weten weg te werken. In elk geval vreest men geen anti-Engelsche houding van
hem, maar wel groote interne moeilijkheden, daar er evenmin als voorheen, een
Spaansche eenheid bestaat.
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Franco is een generaal, waarschijnlijk zonder politiek talent, klaarblijkelijk
reactionnair en clericaal, vermoedelijk gematigd monarchist. De requetés, die het
best gevochten hebben, zijn fascisten, die hun eigen régime zullen willen
introduceeren, hetgeen met de macht van de Kerk en de grootgrondbezitters niet
vereenigbaar is, en dan zijn er de liberalen, republikeinen, socialisten en anarchisten
(elke Spanjaard die niet aan de Kerk onderworpen is, is min of meer anarchist in
aanleg).
Deze Engelsche strooming acht dus het oogenblik gekomen den voet dwars te
zetten en het land sterk genoeg om zijn wil gewapenderhand door te zetten.
De andere strooming wenscht vooralsnog een afwachtende houding aan te nemen,
omdat de daardoor geleide lieden niet inzien dat Engeland militairement in de Oostzee
en de Aegeische Zee kan opereeren (het laatste is niet de meening der admiraliteit)
en dus zijn steun voor Polen weinig waard is en omdat het opslokken van steeds
meer gebieden met een niet-Duitsche, vijandige bevolking, Duitschland steeds meer
zal verzwakken, terwijl het zijn leger zoo dicht bij Rusland zal brengen, dat dit land
noodgedwongen - uit zichzelf verkiest het den vrede, zich tegenover Japan vrij
willende houden - maatregelen zal moeten nemen. Door nog langer een afwachtende
houding aan te nemen, gelooft men mettertijd sterker te zijn. Ook rekent men van
die zijde met de mogelijkheid dat Duitschland en/of Italië vrij dicht bij een interne
collapse staan. Het laatste is inderdaad op grond van alle gegevens die ten dienste
staan, waarschijnlijk, maar met kunst- en vliegwerk kan men de catastrophe veel
langer voorkomen dan een logische redeneering voor mogelijk zou doen houden.
Dit geldt ook voor Japan.
Tegenzin in Rusland speelt ten slotte een remmende rol in alle overwegingen,
maar het diep gewortelde wantrouwen tegen Duitschland in alle kringen kan den
doorslag geven.
Op den dag van mijn terugkomst, 31 Maart, bleek dat Chamberlain niet langer wil
wachten en aan Polen in geval van bedreiging van zijn onafhankelijkheid hulp zal
verleenen, een volkomen verandering van de Engelsche politiek. Hij sprak mede
namens Frankrijk, waar Daladier dezer dagen een flinke, rustige speech hield. Het
is de eenige taal die dictatoren begrijpen, maar wordt het nu oorlog of zullen ze
inbinden?
Eergisteren de opvoering van Shaw's Candida in den Stadsschouwburg door de
London Mask Theatre bijgewoond. Zelden beter spel
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gezien. Marie Ney1 in de hoofdrol was prachtig, maar alle spelers waren op het beste
peil: Stephen Haggard als de kwajongen-poëet, Miles Otway als dominee, Julien
Mitchell als zijn proletige schoonvader. Een Hollandsche troep zou er (helaas) niets
van terecht gebracht hebben. Het stuk, van dialogen aanéén, vereischt dus zeer hooge
kunst.
later op den dag.
Hitler's antwoord op Chamberlain's verklaring is op geheimzinnige wijze verdoezeld.
Geen directe radio-uitzending, doch via gramofoonplaten. Hij sprak (te
Wilhelmshaven) achter kogelvrij glas. Wat we te hooren kregen, maakt den indruk
dat hij eieren voor zijn geld kiest. Hij zegt geen enkel agressief plan te koesteren en
belooft dat de partijdag te Neurenberg een vredesdag zal zijn - dus dit jaar een
vredesjaar. Over Italië zwijgt hij. Mussolini moet zijn boontjes maar zelf doppen.
Een en ander gaat met veel spottenden hoon aan het adres van Engeland gepaard,
welks geschiedenis zich inderdaad ook wel daartoe leent. Wat hij werkelijk heeft
gezegd en zijn gehoor mocht genieten, is misschien veel erger of heel wat anders
geweest. Dat is een van de funeste dingen in het tegenwoordige Duitschland: het
publiek wordt voortdurend misleid.

4 April 1939.
Stirum2 verlaat in September den dienst, tenzij oorlog uitbreekt, in welk geval hij op
zijn post wil blijven. De opvolging zal aan Edgar Michiels worden aangeboden.
Snouck, dien ik heden bezocht, vreesde dat deze bedanken zou. s'Jacob3 neemt aan
het einde des jaars zijn ontslag. Zijn hart is niet meer goed. Hij wil nog wel honoraire
diensten blijven bewijzen. De bedoeling is het consulaat in de buurt van het
gezantschap te vestigen en De Meester tot s'Jacob's opvolger te benoemen. Een goede
consul wordt voor de administratiefconsulaire bezigheden aangesteld. De oplossing
is op papier fraai en meer contact tusschen gezantschap en consulaat alleszins
wenschelijk, maar De Meester is een onbeteekenend man die zeker niet s'Jacob's
positie binnen en buiten de muren van het gezantschap zal

1
2
3

Marie Ney Menzies, actrice van Australische origine (levensjaren ontbreken). Vgl. Who's
who 1961, p. 2073.
Mr. J.P. Graaf van Limburg Stirum, de gezant te Londen.
Heldrings oude vriend F.B. s'Jacob, consul te Londen.
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innemen. Jarenlang was hij de spil waarom alles draaide; Van Swinderen amuseerde
zich. Van Stirum gaat echter leiding uit, en voor het eerst sedert vele jaren krijgt het
Ministerie geregeld inlichtingen over de politieke situatie. Het is jammer, dat de man
zich moet of wil terugtrekken; de slechte gezondheid van zijn vrouw1 schijnt daarbij
een voorname rol te spelen. Michiels is ook bekwaam, maar gemakzuchtig; volgens
Snouck zal zijn vrouw2 tegen de positie opzien. Jammer dat de wisseling niet kan
wachten totdat Starkenborgh terugkomt.

7 April 1939.
Goede Vrijdag. Dezen dag heeft Mussolini uitgekozen om Albanië onverhoeds aan
te vallen. Weer een stap verder naar den wereldoorlog. In de eerste plaats zal deze
overval wel moeten dienen om Yoegoslavië aan te manen, zich niet tegen Duitschland
te weer te stellen, als het iets in de richting van Roemenië wil ondernemen. Het is
voorts een flagrante inbreuk op de Engelsch-Italiaansche overeenkomst ter handhaving
van den status quo in de Middellandsche Zee. Toch zal Engeland ter wille van Albanië
alleen niet het zwaard uit de schede halen; er volgt echter meer, dat waarschijnlijk
wèl het gevolg zal hebben. Met Polen is het door Beck's bezoek eensgeworden, een
defensief verbond naar het schijnt. Wie had het ooit geloofd? Nu nog Roemenië,
Griekenland en Turkije? Franco heeft het anti-Komintern-pact geteekend. Ik kan
altijd nog niet gelooven, dat hij militair met de Duitschers en Italianen zal optreden.
Enfin, zijn moeilijkheden beginnen pas. Spanje heeft in de 19e eeuw 75 jaren
burgeroorlog gekend.
Japan gaat ook steeds verder: nu heeft het de Spratley eilanden tusschen Borneo
en Hainan bezet. Uit een verslag over den politieken toestand uit Manila (van de
Java-China-Japan Lijn) zie ik, dat men daar de terugtrekking der Vereenigde Staten
na 1946, of op zijn laatst in 1960, verwacht. Zij willen de strategische
verantwoordelijkheid van de verdediging der Filippijnen niet aanvaarden. Ernstige
tijding voor ons. Indien het eiland Pelawan met zijn natuurlijke haven slechts door
Amerika versterkt werd. Dan zou het verder doordringen der Japanners althans in
het naburige deel van onzen archipel belet zijn.

1
2

Gravin C.M.R. van Limburg Stirum-Van Sminia.
H.E. Michiels van Verduynen-Jochems.
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12 April 1939.
Wij zijn weer dichtbij den oorlog. Albanië, dat bijna onmiddellijk ingepikt was (tenzij
er in de bergen nog gevochten wordt, waarover de Italianen niet mededeelzaam zijn),
heeft men niet de moeite waard geacht om tot Europeeschen twistappel verheven te
worden, maar de opwinding in Engeland is er niet minder om. Beck schijnt met een
Britsche alliantie naar huis gekeerd te zijn, tengevolge waarvan Polen niet aan
Duitsche vorderingen toegeeft. De effectenbeurzen zijn hoogst zenuwachtig, onze
Regeering versterkt de grenstroepen, Roosevelt spreekt van Europa dat aan den rand
van den oorlog staat en waarin Amerika niet neutraal kan blijven. Men heeft hem
echter meer hooren brallen, en het is de vraag of Duitschland hem en Engeland au
sérieux neemt en Danzig niet van Polen afneemt en tevens een stuk van Silezië,
misschien ook Posen. Engeland kan dan echter niet meer terug en wil dat ook
waarschijnlijk niet meer; integendeel uit zijn alliantie-aanbiedingen aan Griekenland
en Turkije valt af te leiden, dat het zich ook in de Middellandsche Zee zal te weer
stellen. Intusschen wordt het door Mussolini nog steeds aan het lijntje gehouden. Er
zijn zelfs nieuwe troepen uit Italië in Spanje geland.

21 April 1939.
Ook Albanië is weer half vergeten. Nu geeft de spanning tusschen Polen en
Duitschland weer aanleiding tot onrust. Eergisteren stond in de courant het bericht,
dat De Graeff1, commissaris-generaal van de Nederlandsche afdeeling van de
tentoonstelling te New York, die vandaar voor de opening naar New York vertrekken
zou, de reis uitgesteld had. Ik belde hem op en vernam van hem, dat hij - na
Buitenlandsche Zaken geraadpleegd te hebben - den toestand te ernstig vond om zoo
ver weg te gaan. Van Kleffens, met wien ik daarna telefoneerde, bevestigde mij dit.
De laatste berichten uit Warschau waren niet geruststellend, en men vindt bovendien
in de verplaatsing van de Duitsche vloot naar de Middellandsche Zee iets
verontrustends. Tot hedenmorgen (6.30) is echter niets gebeurd, integendeel Mussolini
heeft een vredelievende rede gehouden en hij kan, van Duitschland afhankelijk zijnde,
moeilijk zonder Hitler's goedkeuring spreken, ofschoon Engeland tracht hem uit
diens greep los te maken.

1

Jhr. mr. A.C.D. de Graeff, de oud G.G. en oud-minister van buitenl. zaken.
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Roosevelt's beroep op de dictatoren van verleden Zaterdag heeft aldus nog weinig
verandering gebracht. Hij is er in Duitschland, later ook in Italië, om gehoond. Hij
zal wel niets anders verwacht en den stap ondernomen hebben om zijn positie in
eigen land te versterken voor het geval de oorlog uitbreekt en hij meent de Westersche
mogendheden te moeten steunen, wat hij zeker zal willen, al treedt Amerika niet
aanstonds als oorlogvoerende op. Over een week zal Hitler antwoorden in een
rijksdagrede. In Engeland blijft men zeer bezorgd. Duitschlands streven en
mogelijkheden zijn duidelijk uiteengezet in het knappe boek van Graham Hutton
‘Danubian destiny’, dat ik op aanraden van Colijn heb gelezen. Daaruit blijkt welk
een beteekenis het opwerpen van een dam tegen Duitschlands verdere overweldiging
zou hebben, tevens hoe moeilijk het is, want Hongarije en de Balkanstaten zijn
economisch van Duitschland min of meer afhankelijk, en militair gedeeltelijk ook.
Het laatste geldt alleen niet voor Griekenland, Turkije en Roemenië, maar
laatstgenoemd land heeft als tegenwicht een zeer gevaarlijken buurman, dien het niet
gaarne te hulp roept. Bovendien is Griekenland sterk aan Italië blootgesteld. Het
heeft nu de ongevraagde Engelsche garantie, evenals Roemenië, maar tot nu toe blijkt
niet, dat deze en de verdere onderhandelingen die Engeland met de Balkanstaten
voert, tot een alliantie geleid hebben. Die alliantie-politiek die tot nu toe alleen Polen
gewonnen heeft, hoewel ten gevolge van de Duitsche omsingeling en bedreiging
noodig, is vol gevaren, want deze Oosterlingen zijn heethoofden. Ook de besprekingen
met Rusland zijn nog niet beklonken. Wat is dit land als bondgenoot waard? Is het
inwendig niet zeer zwak? Niemand heeft er een kijk op. En zou het niet met genoegen
een Europeeschen oorlog zien uitbreken, waardoor het communisme zich op veel
doeltreffender wijze zou verspreiden dan door de beste propaganda mogelijk is? Het
is wel bittere nood die Engeland dwingt tot dat land toenadering te zoeken.
Men ziet in het Westen ook geen enkelen staatsman wien men op grond van zijn
superieure intelligentie de leiding zou toevertrouwen en stelt het met Chamberlain.
Een goed punt is de verplaatsing van de Amerikaansche oorlogsvloot naar de
Pacific, die allicht een kalmeerenden invloed op Japan zal uitoefenen.
Daar Jet1 op 22 Mei met Van Manen te New York in het huwelijk

1

Heldrings oudste dochter.
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zal treden, wil ik, zoo eenigszins mogelijk, daarheen en heb voor Olga1 en mij
voorloopig plaatsen op de Nieuw Amsterdam besproken, vertrek 12 Mei. De ouders
van Van Manen vertrekken vandaag, ondanks de slechte berichten der laatste dagen.
Ik zal mijn beslissing tot het laatste oogenblik uitstellen. Met een luchtig hart zal ik
in elk geval niet gaan, want de mogelijkheid van niet terug te kunnen, bestaat en ik
laat hier groote verantwoordelijkheid achter.
De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn in zoover bevredigend uitgevallen
dat de Nationaal Socialistische Beweging vrijwel vernietigd is en de liberalen hun
verlies van 1937 (Tweede Kamer) goedgemaakt hebben.2 Zij staan weer op het peil
van 1935. Reden voor overmatigen jubel bestaat niet, maar het schampere oordeel
van socialisten en anderen, dat het liberale credo zich overleefd heeft, is voorbarig
geweest. Toch hebben de Vrijzinnig-Democraten veel meer reden tot voldoening.
Zij strijkt met de verliezen van de Nationaal Socialistische Beweging en socialisten,
zonder dat ze een groote figuur telt of veel gelezen persorganen haar steunen. Het is
mij niet duidelijk. Velen zeggen, dat de strooming ‘Eenheid door democratie’ haar
- door begripsverwarring bij den eenvoudigen kiezer - ten goede komt. De talrijke
stumperds die in 1937 op Colijn stemden zonder Antirevolutionair te zijn, kwamen
van hun dwaling terug en steunden Christelijk-Historischen en de Liberalen. Van
deze wonnen de eerste meer dan de laatste. Geen van beide hebben een figuur behalve De Geer bij de Christelijk-Historischen, die niet jong meer is, en - in de
toekomst - Telders3 bij de liberalen, die wel wat belooft. In Noord-Holland en
voornamelijk in Amsterdam is geen liberale winst, vergeleken bij 1935, behaald,
eerder een klein verlies. Desondanks zegt men mij, dat mijn zetel in de Eerste Kamer,
die in 1940 vacant wordt, behouden zal blijven. Zeker lijkt mij dit niet.

1
2
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Heldrings zuster, die zijn huishouden bestiert.
De N.S.B. daalde van 7,94% (Prov. Staten 1935) op 3,89%; de liberalen stegen van 6,12%
(1935) op 6,23%; zij stonden in 1937 op 3,95%; voorts vrijzinnig-democraten van 4,21%
op 6,72%; A.R. van 11,35 via 16,40 in 1937 op 12,63%; de C.H.U. van 9,26% op 9,86%;
de S.D.A.P. van 21,09% op 21,35% (in 1937 21,95%); de R.K. Staatspartij van 27,77% op
29,86%.
Prof. mr. B.M. Telders.
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23 April 1939.
Gisteren in Overijsel rond gereisd om nieuwe ontginningen en landbouwverbeteringen
te aanschouwen. Uitnoodiging van Crone, vergezeld door deze, Fabius, lid, en Greup,
secretaris der Kamer van Koophandel. Sliepen te Almelo, dat ik haast even landelijk,
maar karakterloos vond als 50 jaren geleden. Afgehaald en rondgeleid door de
ing0enieurs Boegaard1 en Van Eck2 van den Werkverschaffingsdienst van Sociale
Zaken en Staf3 en Franken4 van de Heidemaatschappij, die veelal de werken uitvoert.5
Uiterst geschikte menschen, die met toewijding en geestdrift hun taak vervullen. We
zagen uitgestrekte moeraslanden en veengebieden, die in wei- of bouwland omgezet
worden - duizenden ha - en dan gretig door jonge boeren gekocht worden. In één
geval was het een vermogende boer uit de Krim (bij Coevorden), die zelf 300 ha
door de Heidemaatschappij liet omzetten. Prachtige boerderijen verrijzen er op, en
alles heeft de allure van nieuwen en gezonden bloei, waarop men in zeker opzicht
trotsch mag zijn. Maar er is een ernstige keerzijde: al deze werken geschieden met
steun van den Staat, die 90% van het loon voor zijn rekening neemt en duizenden
werkloozen aldus helpt - tot zoover goed - maar in de meeste gevallen worden
verliesbronnen geschapen, want de nieuwe landbouw is alleen bestaanbaar zoolang
de Staat de opbrengstprijzen garandeert; tarwe met ƒ 10, - per 100 kg, rogge, die
naar het buitenland à ƒ 2, -/ƒ 3, - verkocht moet worden, met toeslagen van vele
guldens, zuivelproducten dito. Vooral wanneer nieuw land verkregen wordt, is de
last zwaar en op den duur ondragelijk. Verbetert men reeds produceerenden grond
door ruilverkaveling, ontwatering, herontginning, dan gaat er minder geld in zitten
en vermeerdert men den kostprijs van het product. Onze gidsen - noch wat dat betreft
de groote meerderheid van het publiek en het Par-
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Ir. P. Boegaard, op dat moment lid van de Commissie van Bijstand Rijkscommissie van
Advies voor de geestelijke en culturele verzorging van de in kampen gehuisveste arbeiders.
Ir. W.H. van Eck, op dat moment adjunct-inspecteur voor de werkverschaffing ter standplaats
Zwolle.
Ir. C. Staf.
Dit was J. Francke, toenmalig hoofdopzichter der Kon. Ned. Heidemaatschappij, onder wiens
leiding grote ontginningen tot stand kwamen onder Hardenberg en Gramsbergen. Mededeling
Kon. Nederlandsche Heidemaatschappij, Arnhem.
Vgl. Ned. Heidemij. 60 jaar, p. 109 vlg.
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lement - zien dit niet in. Vandaar bijna algemeene toejuiching van het
rapport-Westhoff.1 Het is eenigszins wreed, op zoo'n tocht, koud water op de geestdrift
van de uitvoerders te storten, maar ze trekken er zich weinig van aan.

24 April 1939.
Engeland stuurt plotseling zijn ambassadeur naar Berlijn terug, vlak voor Hitler's
rede, alsof hij hem moet bezweren toch geen fatale dingen te zeggen. Wat een flater.
De Engelsche diplomatie laat in handen van Chamberlain en Halifax veel te wenschen
over.

26 April 1939.
Bezocht vandaag Van Kleffens, die de vorige week zeer bezorgd over het verloop
der besprekingen tusschen Polen en Duitschland was. Thans gelooft hij, evenals ik,
dat de toestand wel zeer gevaarlijk is en de lont ieder oogenblik in het kruit kan
vallen, maar dat Hitler niet op oorlog aanstuurt, wel op verdere veroveringen door
bedreiging, die ongewild den oorlog kan doen ontbranden.

29 April 1939.
Hitler's rede heeft den vrede, die geen vrede is, verlengd. De spanning blijft
voortbestaan; de wereld wacht op een volgende rede of op de een of anderen nieuwen
coup. Dantzig schijnt nu aan de beurt te zijn en Engeland schijnt achter Polen te
staan, ook wat het afwijzen van de teruggave aan Duitschland van deze Duitsche
stad betreft. Het is een zwakke zaak, om een wereldoorlog te ontketenen. Waren het
de verdrukte of aangevallen Polen, die geografisch en strategisch door de annexatie
van Tsjechië en de macht van Duitschland over Slovakije welhaast omsingeld
geworden zijn, dan was de leus zuiver en aanvaardbaar. Het is merkwaardig, dat de
Duitschers de Engelschen verwijten dat zij hen omsingelen terwijl hun politiek, die
aanleiding tot het Engelsche verzet geeft, niet anders is en bovendien wederrechtelijke
verovering.
Dezer dagen sprak ik aan Defensie den vice-admiraal Furstner, die mij zeide, dat
de benoeming van een marine-attaché te Tokio nu alleen maar afhangt van het vinden
van een geschikten candidaat in dezen tijd, waarin een tekort aan zee-officieren
bestaat. Men denkt

1

Westhoff, Mogelijkheden der werkverschaffing.
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aan Rost van Tonningen. Ik zou Vreede, die in Juli aftreedt als chef van den staf in
Indië, geschikt geacht hebben. Hij wordt aan het loodswezen in Nederland verbonden.
Furstner vreest voor het oogenblik geen aanval van Japan op Indië, ofschoon er
onlangs weer alarm geslagen is (van Shanghai uit). Anders zou het thans geen
koopvaarders uit China vrij laten, hetgeen zij op groote schaal doen (bij de
Java-China-Japan Lijn, die door de ‘Nanyo’ met concurrentie van Amoy naar Batavia
bedreigd wordt, merken we dit tot onze schade). Een militair verbond met Duitschland,
dat tanks en ander materiaal tegen China aanbood, heeft het van de hand gewezen,
daar de prijs was: exploitatie van Midden-China (Yangtse en Zuidelijk daarvan) door
Duitschland. Japan zou zich met het Noorden moeten tevreden stellen, wat het
vooralsnog niet geneigd is te doen. Zijn positie in China schijnt echter hachelijk te
zijn. Van Carrière (agent Java-China-Japan Lijn te Shanghai) ontvingen wij een
rapport van een reis naar Tientsin, waaruit blijkt, dat de veiligheid er alles te wenschen
overlaat en de Japanners den toestand moeilijk beheerschen. In Midden en Zuid-China
is de guerilla overal losgebroken.
Hun handelsverdrag met ons hebben zij niet nageleefd: geen suiker geïmporteerd
ofschoon dat een belangrijk deel van hun verplichtingen was. Ook bovengenoemde
scheepvaartconcurrentie is contractbreuk, volgens de Japansche reederij op wensch
der Japansche Regeering begaan.
We zullen aan de bestelling van pantserkruisers moeten gelooven. Het is het eenige
middel hen te dwingen van een aanval af te zien, daar ze dan verplicht zullen zijn
hun zware slagschepen mee te sturen en Japan te ontblooten. Alle offers moeten
desnoods gebracht worden om Indië te behouden, maar welk een financieele ruïne
in de toekomst! En misschien te laat.

6 Mei 1939.
Het wachten was in de laatste week op Beck's antwoord aan Hitler. Het was waardig
en rustig en wordt als zoodanig door de geheele wereld beschouwd, behalve door
Duitschland. Dit wil Dantzig bij Duitschland gevoegd zien en de corridor opgeheven.
Op zich zelf is het eerste niet onbegrijpelijk, maar anderzijds ziet men niet hoe Polen
goedschiks kan toelaten, dat het van de zee wordt afgesloten. Intusschen maakt de
Duitsche pers het gebruikelijke lawaai, spreekt van mishandelingen van Duitschers
in Polen, enfin het spel dat ook
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aan de annexatie van Tsjechië is voorafgegaan. De beweerde omsingeling door
Engeland wordt ook voortdurend op het tapijt gebracht.
Ik ben even in Parijs geweest, om mijn familie daar voor mijn vertrek naar Amerika
te zien. Bezocht ook Loudon.1 Dien dag was Litvinoff's ontslag bekend geworden.
Niemand begreep de juiste beteekenis ervan. Ik dacht aan een bericht van De Graaff2,
schrijver van ‘De Toestand’ in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, dat hij mij in het
najaar na zijn terugkeer van een reis door de Baltische landen mededeelde, nl. dat
de invloed van Duitschland in Rusland wassende was en de beide régimes, die steeds
minder tegenstellingen inhouden, elkaar naderen.
Hitler heeft in zijn laatste rede met geen woord van Rusland gerept, dat hij
gewoonlijk met invectieven overlaadt. Volgens Loudon gelooft men dit aan de Quai
d'Orsay nog niet. Daar is men in den laatsten tijd echter niet zeer voorziend geweest.
De stemming in Parijs vond ik kalm, maar ik ving uitlatingen op die mij doen
betwijfelen of de Franschen voor de Polen zullen vechten, indien Dantzig de inzet
is. Ook de Engelsche Cliveden-set3 roert zich in die richting. Ik had Loudon sedert
Augustus 1937 niet gezien, vond hem jonger dan eenige jaren geleden, ondanks zijn
71 of 72 jaren4, en zeer jong voor zijn leeftijd.
Ik heb nu definitief voor Olga5, Jet6 en mij op de ‘Nieuw Amsterdam’ naar New
York geboekt, waar Jet's huwelijk op 22 Mei bepaald is. Vertrek 10 Mei. Ik hoop
dat Europa zich betrekkelijk kalm houdt. Een oplossing voor zijn moeilijkheden zie
ik niet, maar de noodzakelijkheid van oorlog voor Duitschland op het oogenblik ook
niet. Maar er kunnen onverwachte dingen gebeuren, die de berekening overhoop
gooien. In Parijs meent men teekenen van een naderenden omzwaai in Italië waar te
nemen. Frederik7 wordt bij de
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Jhr. dr. J. Loudon, de gezant te Parijs.
Dr. A. de Graaff.
De groep rond de Astors (Cliveden is de naam van hun landhuis), die aanzienlijke invloed
uitoefende op de buitenlandse politiek. Vgl. Rowse, All souls and appeasement.
Loudon was geboren in 1866.
Heldrings zuster, die zijn huishouden bestiert.
Heldrings oudste dochter.
Eén van Heldrings zoons.
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familie Goeman Borgesius1 ondergebracht. Alex2 gaat naar Zuoz terug. Ik verwacht
in de 2de helft van Juni terug te zijn.
P. Visser, administrateur van Kunsten en Wetenschappen aan het Departement
van Onderwijs, is na een langdurige en pijnlijke ziekte overleden. Hij was een fijne
geest en een toegewijd ambtenaar, met wien ik jarenlang met groot genoegen zoowel
voor de Vereeniging Rembrandt als voor andere belangen heb samengewerkt. Zijn
heengaan is een zwaar verlies. Wegens de bezuiniging, die sedert 1930 heerscht,
althans in het gebied waar de politiek haar niet opheft, was zijn arbeid vaak steriel
en teleurstellend. Dat zal hem in zijn gezondheid sterk geschaad hebben.

17 Mei 1939.
Olga, Jet en ik hebben ons op 11 Mei ingescheept en komen morgen te New York,
waarschijnlijk om dien dag nog te landen. Daar het huwelijk in verband met het door
den Staat New York voorgeschreven bloedonderzoek niet eerder dan 3 dagen hierna
kan plaatsvinden en de Van Manen's spoedig naar Europa vertrekken, spant het. Het
blijkt dat de zoogenaamde reis van 6½ dag van Rotterdam naar New York in
werkelijkheid 7 dagen vordert en gemakkelijk 7½ dag, 6½ van Southampton. De
oorzaak van de vertraging is thans het inschepen van goud. Wij hebben plm. 45
millioen aan boord. De goudstroom naar Amerika houdt aan. De ‘Nieuw Amsterdam’
is een prachtig schip, voortgestuwd door 2 hooge druk turbines, 22 mijls vaart, geringe
trilling. Inrichting practisch en luxueus, aankleeding modern en fraai met veel mooie
prestaties van Nederlandsche architecten; touristenklas (een gecamoufleerde tweede
klasse met tarieven die het midden tusschen 2e en 3e houden) en derde klas ook zeer
fraai; verblijven van de bemanning goed vooral wat betreft sanitaire inrichtingen en
douches. Er kunnen 1200 passagiers meevaren. Thans heeft zij er ruim 700. De vlucht
van Duitsche Joden, die de booten vult, gaat door, maar op het oogenblik is er een
luwte, daar het Amerikaansche quotum voor het eerste jaar uitgeput is.
Het weer is prachtig geweest, de zee kalm; medereizigers zijn Wim van Marle,
G.A. Voûte (wonende bij San Francisco), J.L. Voûte (Vereenigde Chemische
Fabrieken), de Heer en Mevrouw van Lim-

1
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Familie mr. A.H. Goeman Borgesius.
Eén van Heldrings zoons.
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burg Stirum1 en dochter2 (Noordwijk). Kapitein: Filippo; 1ste officier: Dobbinga,
2de: v.d. Werff.
Rondom Dantzig blijft het ernstig dreigen. Mussolini hield een uiterst vredelievende
rede op Zondag en corrigeerde haar den volgenden dag met de waarschuwing, dat
zoowel Dantzig als de Italiaansche eischen oorlogsfactoren zijn. Klaarblijkelijk is
de strijdlust bij hem niet groot (dat wil zeggen hij heeft met den onwil van zijn volk
rekening te houden), maar wordt hij nu en dan door Duitschland aangepord, in welks
greep hij zich bevindt.
De dag voor mijn vertrek had ik een gesprek in de Eerste Kamer met Pollema,
Christelijk-Historisch lid uit Friesland, een free lance op het gebied van vrijhandel
en ordening. Evenals Frans van Lennep eenige dagen eerder, zeide hij mij dat de
zetel van De Savorin Lohman3 in 1940 onzeker is en niet zonder steun van de liberalen
in Zeeland gehandhaafd kan worden. Daar hetzelfde voor mijn zetel in Noord-Holland
en Friesland geldt, wil hij naar wederzijdsche steun streven. Ik heb hem gezegd, dat
ik dit aan anderen moest overlaten. Hij zal dus met Gelderman verder spreken. Ik
begreep echter van hem, dat Lohman zelf liever steun van de Roomschen heeft,
waarvan Pollema niets moet hebben. Ik heb liever steun van de
Christelijk-Historischen dan van de Vrijzinnig-Democraten, bij wie ordening voorop
staat, hetgeen maar bij een deel van de Christelijk-Historischen het geval is, maar
verplichtingen ten aanzien van stem uitbrengen, aanvaard ik tegenover geen partij
of groep. Het zal mij niet zeer bedroeven, indien ik niet herkozen word. Het
lidmaatschap kost mij zeer veel tijd.

New York, 20 Mei 1939.
De boot bracht ons gisterenmorgen vroeg te New York, een halven dag te laat, omdat
wegens Zuidelijk drijvende ijsbergen een flinken omweg gemaakt moest worden.
De laatste dagen hebben we flink gebridged met Van Stirum, Gips, Voûte en een
Engelsch joodje, zich Lyttleton noemende, allen goede spelers. Het opstoomen was
even prachtig als vroeger, het silhouet van de skyscrapers uit den morgennevel
oprijzende als het profiel van een tooverkasteel. Afgehaald door

1
2
3

L. graaf van Limburg Stirum en J.I. gravin van Limburg Stirum-Randebrock.
M.E. gravin van Limburg Stirum.
Prof. jhr. mr. B.C. de Savornin Lohman.
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Huug van Manen, die zich een weg door het onbreekbare cordon van douaniers en
immigration officers gebaand had, later gevolgd door Statius Muller. Louis Heldring1,
die ons met zijn auto naar het Plaza Hotel (zeer goed en zeer duur) bracht. Daar al
spoedig door de Van Manen's en de Westendorpen2 opgezocht. 's Middags langs de
5th Avenue gekuierd, die volkomen van aanzien veranderd is - het was 1914 toen ik
hier het laatst was. Toen de woonstraat van millionairs met een enkelen winkel als
Tiffany. Nu wolkenkrabbers en kantoren. De rijkaards zijn verder Noordelijk
getrokken. 's Avonds ‘Nederland’ diner door de Delprats3 aangeboden in de
Rainbowroom op 65ste verdieping van het Rockefeller Center. Dansen onder tafel
en afschuwelijke luidruchtige muziek en dans, Amerikaansch onbeschaafd. Prachtig
gezicht over het geheele New York. Aanwezig waren de Heer en Mevrouw Aronstein
en het echtpaar Jonker.
Vanmorgen Redelmeier in het hotel ontmoet, ook Andriesse en den jongen Pierson4
(Bob) van Pierson & Co. Met Westendorp een deel van het Natural History Museum
bezocht, voortreffelijk gearrangeerd. De praehistorische dieren zijn uniek. Lunch
met de Westendorpen in de 55ste straat West. Warm weer. In den namiddag cocktail
party bij de Heer en Mevrouw H. Motley Whitman, jongelui; het vrouwtje is Tjaarda
uit Amsterdam. Daar ontmoet: Miss Lilienstern ter Meulen5, Piek (Nijgh en van
Ditmar), zijn nichtje Piek-Asser6 (zuster van Henk Asser7), den jongen Wierdsma8,
den jongen Van Embden.9 In hetzelfde restaurant als vanochtend gegeten. Louis H.10
als gast.

1
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4
5
6
7
8
9
10

Mr. Jan Lodewijk Heldring.
Mr. H.K. Westendorp en mevrouw J.E. Westendorp-Osieck.
Mr. D.A. Delprat en mevrouw S. Delprat-Veth.
Jan Lodewijk Pierson.
Yvonne of Beatrice Nora Rühle von Lilienstein ter Meulen, de eerste geb. in 1911 (overl.
tijdens tweede wereldoorlog), de tweede in 1912.
Lucia Wilhelmina Piek-Asser, gehuwd met ir. S. Piek (1876-1939), vicepresident Niagara
Hudson Power Corp. te Buffalo (N.Y., U.S.A.).
Mr. H.T. Asser.
F.W. Rypperda Wierdsma.
Albert Maurits van Embden (geb. 1907) of Clemens Otto Gerard (1915), zoons van prof. dr.
D. van Embden te A'dam.
Louis Heldring.
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21 Mei 1939.
Boottocht op den Hudson tot Poughkeepsie. Prachtig van landschap. Doet vaak aan
den Rijn tusschen Coblenz en Bingen denken, minus de leelijke wijnbergen. Rivier
breeder, soms de breedte van een meer. Poughkeepsie is het type van de kleine
Amerikaansche provinciestad: slordig, onaf, stijlloos met heel wat kerken in slechte
gothiek en houten huizen, die op invallen staan. Aan onderhoud doet men niet. De
streek is mooi, heuvelachtig. Met de spoor terug in 2 uren, langs den rechteroever
van de Hudson, veel campingplaatsen.
's Avonds gegeten bij de Van Manens in de Waldorf Astoria. Weer muziek en
dans.
Uit Holland tijding dat De Wilde afgetreden is wegens oneenigheid met de
Roomsche ministers over het budget van 1940.1 Colijn heeft zijn portefeuille
overgenomen. Ook defensie wordt in het telegram als oorzaak van het conflict
genoemd. Vermoedelijk wanhoopt De Wilde er aan het geld voor de 3 slagkruisers,
die het Kabinet, naar ik bij mijn vertrek hoorde, wilde bouwen, bijeen te krijgen en
de jaarlijksche uitgaven van 50 millioen die zij meebrengen, te bekostigen. Hoe het
ook zij, het is het uitbreken van het conflict tusschen de orthodoxe financieleer en
de uitgaven- en leeningpolitiek. De laatsten zullen voorloopig wel aan het langste
einde trekken, wat een zeer bedenkelijk perspectief op de toekomst van onze financiën
opent. De rol van Colijn is, van de verte uit gezien, niet duidelijk. Gaat hij met de
modernen mede? Zoo niet, hoe kan hij De Wilde dan laten vallen? Hij zal oppositie
in eigen partij krijgen, want de Antirevolutionairen zijn nog het meest van alle partijen
voor een voorzichtige financieele politiek gestemd. In elk geval wordt het ministerie
ernstig verzwakt.

22 Mei 1939.
Heden had het huwelijk van Jet2 met Huug van Manen in de Collegiate Church of
St. Nicolas, de (Dutch) Reformed Church of America,

1

2

In het kabinet waren allang vóór mei '39 ernstige moeilijkheden m.b.t. de financiële politiek
gerezen; aan De Wilde's voorwaarde, dat het eindcijfer voor de begroting voor 1940 niet
hoger zou zijn dan voor 1939 werd niet voldaan, waarop hij aftrad. Vgl. Oud, Jongste verleden,
dl. VI, p. 112 vlg.
Heldrings oudste dochter.
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in 5th Avenue, bij de 47ste straat plaats. Ds. Sizoo1, die geen Hollandsch spreekt of
verstaat, voltrok het huwelijk in 10 minuten tijd op plechtige wijze. Dit was tevens
overeenkomstig de wet van den Staat New York, dus civiel en kerkelijk huwelijk in
eens. Ik geef Jet in volkomen vertrouwen aan haar man af. Zij zullen elkaar tot steun
zijn. Thuis zullen wij haar vertrek ernstig gevoelen, in het reeds zoo gedunde gezin.
Ik ben zeker dat Marie2 deze verbintenis ook zou toejuichen. Na de plechtigheid
déjeuner in het Plaza Hotel, waartoe ik behalve de Van Manen's uitgenoodigd had
de Westendorp's, de Delprat's, Louis Heldring, Willem van Marle (zoon van Willem
Sr.3), Tom en Margaret Ritchie (dochter van Miets Bye4), Gerard en Ronald Bye.
Tegen 3 uur vertrek van het bruidspaar. 's Avonds de Van Manen's ten eten, zij
vertrekken morgen naar Holland.

23 Mei 1939.
De Frick collection bezocht. Prachtige Rembrandts, Halsen, Tintoretto (senator),
Titiaan, mooie meubels en bronzen. Lunch bij Hunter, Chairman van de New York
Trust; aanwezig Gates, President, en Redelmeier; 's middags teruggewandeld. 's
Avonds diner bij de Delprat's in de Savoy Plaza. Hem ingelicht, dat Colijn hem No.
1 als burgemeester in aanmerking doet komen en Röell machtiging zal vragen hem
de betrekking aan te bieden.

24 Mei 1939.
Conferentie met Redelmeier, bezoek aan Statius Muller op het kantoor der Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, lunch bij Sir Ashley Sparkes, aanwezig
Gavigan en Statius Muller. In den namiddag Aquarium bezocht met de Westendorpen,
per taxi naar Washington Square, dat zijn old world karakter (25 jaar geleden nog
intact) verloren heeft; mooie huizen uit de 2de helft van de 19de eeuw; toen de 102de
verdieping van het Empire State Building bestegen (een doorgaande lift naar de
80ste), het hoogste gebouw

1

2
3
4

Ds. Joseph Richard Sizoo (geb. 1885); van origine Ned., in 1891 naar V.S.; o.a. 1936-1947
predikant St. Nicholas Collegiate Ch., New York. Vgl. Who's who in America 1960-1961,
p. 2663.
Heldrings in 1924 overleden vrouw.
H.W. van Marle.
Nicht van Heldring, dochter van ds. J.L. Heldring, gehuwd en gescheiden van Amerikaan
Arthur Bye.
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van New York schitterend gezicht over de stad maar wat heiig. Gegeten met de
Westendorpen in 55th Street.

25 Mei 1939.
Conferentie met Redelmeier, daarna naar de World's fair, reusachtige stad met vrijwel
eenvormige architectuur, het witte papierdoozen type overheerscht. Het Nederlandsche
paviljoen past daarin, behalve de toren, die aan de Munttoren doet denken en in het
beeld rammelt. Bij den ingang is een afgrijselijke schildering op glas van Rosse
aangebracht, de eenheid van de rijksdeelen voorstellende; slecht van kleur en
teekening en opzet; alle menschen, van de Koningin en haar voorvaderen tot de Kota
missies van Suriname toe, met duidelijke semietische trekken voorgesteld.
Van het inwendige is het Nederlandsche gedeelte onsamenhangend en
onbeteekenend, aesthetisch slecht verzorgd, het Nederlandsch-Indische en
West-Indische veel beter. Het ligt nogal achter af, omdat de Regeering laat voor
deelneming besloten heeft en gunstiger plaatsen vergeven waren. Het bezoek was
op dat oogenblik - 12 uur - gering. Andere paviljoens trad ik niet binnen; het Belgische
kwam mooi naar voren, aan een vijver met prachtige fonteinen gelegen.
In den namiddag bezoek aan Dr. Murray Butler in zijn werkkamer in de Columbia
University. Hij zeide mij, dat volgens zijn inlichtingen (meestal goed) Hitler door
Goebbels en Ribbentrop gedreven wordt naar het wagen van een oorlog, door de
militaire en economische partij in de richting van vrede. Zelf schijnt hij tegen het
gevaar van oorlog op te zien. De open brief van Roosevelt heeft hem ook tot nadenken
gebracht. Indien van Engeland maar geen misplaatste ‘appeasement’ pogingen uitgaan,
kan de vrede nog wel gehandhaafd blijven, doch de toestand is zoo gespannen, dat
de een of andere Serajewo-achtige daad alles in vuur en vlam kan zetten. De oude,
maar nog krachtige heer, die zijn leven lang voor vrede gewerkt heeft, noemde den
toestand waarin de wereld verzonken is, unbelievable. Hij is niet zóó sterk
anti-Roosevelt als de New Yorksche zakenwereld. Hij beschouwt den President als
eerlijk van overtuiging, maar het slachtoffer van zijn jonge, onervaren en onbezonken
theorieën colporteerende raadslieden. Thans wil hij daarin verbetering aanbrengen.
I don't see he can. Butler ried mij aan een kort onderhoud met hem aan te vragen
(door den gezant).
Daarna rondgedoold door het enorme complex dat Columbia University is en het
gezicht van Riverside drive op den Hudson bewon-
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derd. Riverside Church, door Rockefeller Jr. volgens Fransch-gothische motieven
gebouwd en zeer zuiver uitgevallen. Men ziet in New York nog geen kerken van
moderne architectuur.
Ten slotte een goed uur in het Metropolitan Museum doorgebracht. De
Altmann-collectie kende ik nog niet. Prachtig van samenstelling, al dragen sommige
Rembrandt's en Halsen hun naam ten onrechte. In de overige secties, die ik vrij snel
doorliep (dreigende sluiting), bewonderde ik de collectie Oostersche tapijten, een
ongedroomde pracht, stukken uit de 15de tot de 17de eeuw. 's Avonds naar het
Plymouth theatre, waar ‘Abe Lincoln in Illinois’ van Robert E. Sherwood met
Raymond Massey in de titelrol gegeven werd. Aangrijpend stuk met zeer sterk spel
van de hoofdpersonen en uitmuntend samenspel van de andere deelnemers, o.a.
Muriel Kirkland als Mary Todd (Lincoln's vrouw) en Arthur Griffin als de Judge,
Lewis Martin als Ninian Edwards.

26 Mei 1939.
Bezoek bij consul-generaal Montijn, die mij zeer beleefd ontving, maar algemeen
bekend staat als stroef en van niet veel nut. Het plan bestaat het consulaat naar het
Holland House, dat in het Rockefeller Center, 5th Avenue 47th street gebouwd wordt,
onder te brengen. Montijn ziet daar zeer tegen op. Het lijkt mij een zeer onpractische
plaats voor het consulaat, dat in de zakenbuurt, downtown, en bij de aanlegplaatsen
der schepen behoort te zijn. De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij
en de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ denken er ook niet aan, daarheen te
verhuizen. Het is een Baumhauer-creatie. Vervolgens naar het kantoor van de
‘Nederland’, waar ik Delprat en Aronstein aantrof.
Tweede gesprek met Mr. Hunter (New York Trust), een zeer prettig man, die mij
veel inlichtingen over den economischen toestand gaf. Hij voorziet vele, 20, 40 jaar
van moeilijke reconstructie. Daarna lunch bij de Chase National, gastheer Aldrich,
Chairman, voorts aanwezig Stern, Ravensky en Schmiedlapp, vice-presidenten,
benevens Redelmeier en ik. Aldrich is een groote figuur in de zakenwereld, maar ik
zie hem niet voor zeer bekwaam aan.
's Middags kaartje gepousseerd bij De Graeff, die dezer dagen aangekomen is, om
eindelijk eens naar de tentoonstelling te kijken. Niet thuis. 's Avonds naar een musical
comedy ‘Leave it to me’ met een paar grappige acteurs, slecht zingen en povere
monteering. Toch beter dan vroeger.
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27 Mei 1939.
Met de Westendorpen naar de Winthrop-collectie, waar we op charmante wijze door
den eigenaar1 ontvangen werden (N. 15-81st Street East). Hij bleek een zwager van
Van Royen2, den overleden gezant, te zijn. Prachtige Aziatische kunst, zeer veel
Fransche kunst uit de vroege 19de eeuw, Ingres, Chassériau, Géricault, Courbet,
voorts Engelsche kunst van Blake, Bonington, Hunt. Mooie bronzen van Rodin en
anderen, o.a. van zijn dochter, die zeer begaafd is. Zeer goede Engelsche en Fransche
meubels. Hij vermaakt alles aan Harvard. Zijn huis is in goede Georgian stijl gebouwd.
's Middags naar de Metropolitan Museum, Egyptische, Kretensische, Cyprische,
Grieksche en Middeleeuwsche kunst. Alles veel beter geëtaleerd dan vroeger, zeer
waardevolle collecties.

28 Mei 1939.
's Avonds na de tentoonstelling gegeten bij Heineken - oud-Hollandsche herberg steeds stampvol.

29 Mei 1939.
Zondag. Thermometer 87.2. Hoogst bekende temperatuur voor dezen dag. 's Morgens
en 's middags geschreven en geconfereerd met Redelmeier. Geluncht bij Jet en Huug
op hun flatje 430 East 86th Str. Alleraardigst ingericht door hun verhuurder, een
jeugdigen schrijver (Barnard). 's Middags gegeten met de Westendorpen in het
Waldorf Astoria, Horse room.

30 Mei 1939.
's Morgens bezoek bij Dr. Virgil Jordan, President van de National Industrial
Conference Board, waarvan ik vroeger de correspondent in Nederland ben geweest.
Ik heb hier nog niemand gesproken die de Roosevelt regeering niet veroordeelde.
Deze economist behoort tot de tegenstanders van de jonge geleerden, geïnfluenceerd
door Keynes, die de President omgeven, maar hij is objectief in tegenstelling tot de
meeste businessmen. Zijn voorname grief is de vijandige houding van de Regeering
tegenover de zakenwereld, en of-

1
2

Beekman Winthrop.
Mr. J.H. van Royen (1871-1933); gehuwd met Albertina Taylor Winthrop.
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schoon hij toegeeft, dat een nieuwe Regeering, ook al is zij geheel andere beginselen
dan de tegenwoordige toegedaan, geen principieele veranderingen in de sociale en
economische politiek kan aanbrengen, daar het volk dit niet zou accepteeren, en
hooge belastingen onvermijdelijk blijven, verwacht hij toch van haar een houding
van begrijpen tegenover business en het einde van telkens nieuwe plannen, die de
grootste onzekerheid gaande houden. Hij erkent, dat soms verstandige dingen door
Roosevelt's mannen gezegd worden, zoo door Morgenthau over de belastingen,
gisteren, maar hij is sceptisch over de realisatie, daar Roosevelt telkens naar uiterst
links luistert. Komt er in 1940 een gematigd régime, dan is hij ondanks de lasten op
het bedrijf en de van overheidswege vastgestelde loonen optimist. Komt er oorlog
en wordt Amerika erin betrokken, dan krijgt men volledige beheerschte economie.
Onder Roosevelt is Amerika's deelneming aan een oorlog vrij zeker, onder een ander
régime onzeker. Hij hoopt dat Hitler dit begrijpen zal. Ook beschouwt hij als zeer
waarschijnlijk dat Roosevelt zelf een 3den termijn aanvaardt en krijgen zal, indien
er in Europa oorlog heerscht.
Deze Board is een instelling die statistisch en algemeen informatorisch werkt ten
behoeve van het bedrijfsleven, de arbeidersorganisaties en de Regeering. Zij zijn er
allen in vertegenwoordigd. Zij bestaat van jaarlijksche contributies en doet hoogst
nuttig werk.
Voorts déjeuner met Perkins en Shepherd, President en vice-President van de
National City Bank, aan de Bank op de 52ste verdieping met prachtig uitzicht op de
haven. Redelmeier ook present. Veel over oorlogskansen gesproken. Zeer verstandige
menschen, van beter slag, zou ik zeggen, dan die van de Chase. Ook zij verwachten
toenemende staatsinmenging, ook in het credietmanagement en volledig staatsbeheer
in geval van oorlog.
's Middags afscheidsbezoek van de Delprats. 's Avonds naar Philadelphia, Bellevue
& Stratford Hotel. Hoegenaamd geen belle vue, in een nauwe straat gelegen. Zeer
warm.

Philadelphia, 30 Mei 1939.
's Morgens een rondrit met een sightseeing car gemaakt. Zoowel stad als menschen
maken een ietwat provincialen indruk, ondanks de 2 millioen inwoners, ondanks
wolkenkrabbers, subways en de geweldige brug over de Delaware. Een goed punt:
minder schmink bij het vrouwelijk geslacht dan te New York. Er is een prachtig park,
3500 acres groot, doorsnede door de Schuylkil en een groot museum, met
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zeer heterogenen inhoud, slechte, valsche Italiaansche schilderijen uit de 15de en
16de eeuw, goede Vlamingen en vrij goede Hollanders (Vermeer?), een prachtige
Moro (Margarethe van Parma), zeer goede Franschen (19de eeuw en later) en
Engelschen uit de 18de eeuw. Veel goede stijl-interieurs. Dit bezochten we in den
namiddag. 's Avonds naar de film ‘Juarez’ met Muni in den titelrol, vervelend. Hotel:
kapotte waschtafels, overigens goed; airconditioned eetkamer.

31 Mei 1939.
Gewapend met een introductie van Schmidt Degener krijgen wij vergunning de
beroemde Widener collectie te zien. Zij is gehuisvest in de reusachtige residentie
van den heer Widener, buiten Philadelphia te Elkins Park, Lynnwood Hall geheeten.
Hij was zelf juist naar Europa vertrokken.
's Middags nog even naar het Pennsylvania Museum om het niet bezochte deel te
bezien. Er bleken niet veel anders dan zeer zeldzame Oostersche tapijten, meerendeels
uit de 15de en 16de eeuw te zijn. Dit museum is op den groei gebouwd. Zijn inhoud
is hetgeen men er willekeurig aan heeft toevertrouwd, incluis de Johnston-collectie;
een vaste lijn om de verzamelingen op te bouwen schijnt niet aanwezig te zijn. Laat
mij ten slotte nog een prachtige Bonington vermelden, een strandgezicht, dat als
‘treasure of the week’ tentoongesteld was.
Daarna nog in groote hitte wat rondgewandeld. Het centrum van Philadelphia is
niet schoon, de voorsteden, zooals Germanstown en nog verder, daarentegen wel.
Omstreeks 6 uur vertrekken we naar Washington, waar we na een mooie rit door
boschrijk landschap en mooie meren, waarschijnlijk zee-armen, te ruim 8 uur
aankomen en in het Carlton Hotel afstappen. Tegen alle verwachting in is het hier
iets minder warm dan te Philadelphia en New York. Toch vinden we de air
conditioning van ons hotel een uitkomst.

Washington, 1 Juni 1939.
's Morgens bezoek aan den Gezant (A. Loudon); bij hem den Raad van Legatie Van
Rechteren Limpurg ontmoet. Gezant maakt indruk flink te zijn. Wenscht mij op alle
mogelijke wijzen te steunen, heeft geen tijd voor maaltijd aan huis (had eerst
gesproken van déjeuner met ettelijke senatoren). Hij houdt woord, introduceert mij
bij Senator Pittman (Nevada), Chairman of Foreign Relations Committee,
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Senator Capper (Kansas) en Thomas (Utah), leden daarvan, maakt afspraak voor mij
bij Cordell Hull, Secretary of State, en Sumner Welles (undersecretary).
's Morgens heb ik nog tijd over en bezoek de Freer Gallery, waar ik op de
aangenaamste manier door den directeur Mr. Lodge rondgeleid word. Collectie is,
behalve een mooie verzameling Whistlers, geheel Aziatisch van hooge qualiteit.
In den namiddag bezoek bij Pittman, die gelooft dat de Europeesche situatie zich
langzamerhand ‘settles’, dit althans hoopt. Als dit maar eenige jaren duurt, komt men
misschien wel tot een regeling, maar hij zet (evenals de meeste menschen) een
vraagteeken achter Rusland en zijn innerlijke sterkte. Hij zegt, dat men in Amerika
fel tegen overweldigers gestemd is, maar dat er niet velen zijn die daarom oorlog
willen, allerminst oorlog die ‘our boys’ naar het slagveld over de zee voert. De
politiek van Amerika zal tusschen het keeren van agressie en zelf oorlogvoeren
moeten laveeren, geen gemakkelijke taak. De Neutrality Act zal moeten gewijzigd
worden. De President moet grootere bevoegdheden bezitten in het uitvoeren van
wapenen - ammunitie, levensbehoeften aan oorlogsvoerenden en het stoppen daarvan,
alsmede ten aanzien van den aankoop uit oorlogvoerende landen (zijde uit Japan,
die voor 80% naar de Vereenigde Staten gaat). De Foreign Relations Committee
heeft juist lange verhooren over dit onderwerp beëindigd, maar de conclusies moeten
nog getrokken worden. Pittman was onder den indruk van de houding der Kerken,
inzonderheid van het klare en vaste inzicht van een der bekwaamste medische
zendelingen, die zoowel Japan als China kent, benevens de talen van die landen en
die de Vereenigde Staten verwijt, voortdurende wapens enz. te leveren aan Japan,
terwijl de houding in Japan tegenover China en de Chineesche bevolking door geheel
Amerika scherp veroordeeld wordt. Hij heeft in het Committee voorgesteld, dat de
Vereenigde Staten aan de mede-onderteekenaars van het Negen mogendheden pact
(Pacific) meedeelt, dat het zich voorbehoudt economisch en financieel op te treden
tegen iedere partij die zich niet aan de bepalingen van het Pact houdt. Dit voorstel
heeft nog geen meerderheid gevonden. Wel staat het Committee waarschijnlijk niet
onwelwillend tegenover Hull's denkbeelden aangaande de wijziging van de Neutrality
Act1 op cash- and carry-basis, maar men wil het in wettelijke formuleering
beschouwen. In het Congres moet men

1

Vgl. Brugmans, Kantelend tijdperk, p. 318.
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rekening houden met twee extreme stroomingen; de anti-Britsche (oud-Amerikaansch
en voorts steunende op Duitsche en Iersche afstamming) en anti-Russische
(anti-Japansch is iedereen) en daarom zal men de zaak in het publiek zeker niet
behandelen vóór het vertrek van het Engelsche Koningspaar.1 Pittman hoopt echter
dat de wijziging toch vóór de verdaging van het Congres, waarschijnlijk einde Juli,
tot stand zal komen.
Met de politiek van Chamberlain scheen hij matig ingenomen; hij noemde de
alliantie met Turkije2 zijn besten slag. Hij toonde een levendig besef voor de
Europeesche moeilijkheden en den invloed daarvan op Amerika te hebben. Japans
houding zal volgens hem van den loop van zaken in Europa afhangen. Pittman, die
reeds 27 jaar voorzitter van het Committee is, leek mij een scherpzinnig en oprecht
man te zijn. Hij is ook de groote man van de Amerikaansche zilverpolitiek3, die ik
niet bewonder. Vond ik hem in het Kapitool, de andere senatoren hebben hun
werklokaal in de Senate's Office Building, ieder eenige kamers met secretaris en staf.
Daar bezocht ik Senator Capper, een oude heer, die zich, zooals de meerderheid
in zijn staat (Kansas), als isolatie-man leerde kennen. Hij was het type van de 150%
Amerikaan. ‘We were dragged into the war without knowing our purpose. We lost
many of our boys over there. We advanced money to the British and others and did
not get paid, not even thanked. If it was done for Europe, it did not get any better by
it. We are not going into another war. We are living in perfect harmony with our
neighbours, the Canadians. They are trying to do the good thing, so are we. There
are no fortifications or battleships between us and them. We do not see why other
nations cannot get on just as well with each other, if they wish. In any case it is no
concern of ours if they do not agree. We do not like Hitler and his doctrines, but we
do not see why we should fight him. We have everything we want in this country
and we wish to keep out of international trouble. We admire your country because
it managed

1
2
3

Koning George VI en koningin Elizabeth bezochten te dien tijde de V.S.
Het Turks-Engelse verdrag van 12 mei 1939. Vgl. Brugmans, Kantelend tijdperk, p. 206.
In een mislukte poging tot herstel van het aanzien van het zilver; de bedoeling zat voor het
zilver weer als geldmetaal naast het goud te laten fungeren. In 1918 was ter zake de Pittman
Act tot stand gekomen; in 1934 de Silver Purchase Act.
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to keep out of war. I have been to Europe only once, some 12 years ago. I spent one
day in The Hague and another in Amsterdam coming from Paris. I believe there is
some country between France and you. Oh yes, there is Belgium. I stopped at Brussels
as a matter of fact. I have no desire to go back to Europe. I am afraid the President
wants us to get us into war, but the country won't let him. His support is failing and
I don't think he will get his third term. I belong to a graingrowing state. The
graingrowers were dissatisfied with Hoover and gave their votes to Roosevelt, but
although he did some good things in trying to curb the financiers, he is no longer so
much liked. Prices are too low for the farmers. I have always been Republican, but
people vote generally according to what they consider to be their interests. Personally
my chief reproaches to Roosevelt concern his meddling with the composition of the
Supreme Court and his purge of the Democratic Party. And we also want an
administration that stops spending. The farmer interests don't understand these new
ways.’
Zoowel hij als Pittman eindigden met een woord van lof over Loudon, ‘a very
good man’.
Ik kon geen beter type van den isolationist ontmoeten dan dezen heer Capper. Ik
ben Butler (Loudon?) er dankbaar voor.
De derde senator, Johnson van Utah, dien ik maar kort sprak, omdat hij zitting
van den Senaat had en weer spoedig weggeroepen werd, was een zeer ontwikkeld
en veel bereisd man, die de Europeesche moeilijkheden als deel der wereldproblemen
ziet en min of meer op het standpunt van Pittman scheen te staan; dat het cash-and
carry-system alleen aan landen ten goede komt die over eigen vervoermiddelen
beschikken, dus niet aan China, schijnt voor lief genomen te worden. Ook geen
deelneming aan een Europeeschen oorlog (ik vergat nog te vermelden dat Pittman
een oorlog met Japan niet voor uitgesloten scheen te houden, maar dat zou een
zee-oorlog zijn. Ik zie niet goed hoe beide partijen met den Grooten Oceaan tusschen
in met elkaar slaags zouden worden), al gaf hij (Johnson) toe, dat ‘when small houses
burn, big ones near may catch fire’. Hij had den indruk dat het Japansche gevaar
voor de Filippijnen en Oost-Indië niet zoo heel groot is, omdat de bewoners van die
landen weten, dat zij onder den tegenwoordigen politieken toestand, gelukkiger zijn
dan zij onder de Japanners zouden zijn. Hij gelooft ook niet aan een permanente
heerschappij van Japan over China, op dezelfde overwegingen die ik in mijn rapport
over Oost-Azië vermeldde.
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's Avonds at home bij den Gezant, waar ik o.a. ontmoette (behalve Mevrouw Loudon)
den handelsraad Klein Molekamp, Pelt (Volkenbond), Dr. Grady, Secretaris van
Hull, en (oningevuld) handelsattaché aan de Amerikaansche Legatie in Den Haag.

2 Juni 1939.
Loudon vergezelt mij naar de volgenden:
1. Cordell Hull, Secretary of State, een eenigszins vermoeid uitziende vriendelijke
oude heer, wien ik de groeten van Colijn overbreng, die de noodzakelijkheid
van vrijer handel bepleit en hoopt dat wij niet te veel den kant van
gereglementeerde productie, contingenten, hooge invoerrechten enz. opgaan.
Ten aanzien van de politieke moeilijkheden was hij eenigszins vaag, doch men
kent zijn onlangs gehouden speech in zake de wijziging der neutraliteitswet.
2. De Undersecretary Sumner Welles, een jonger, als Engelschman uitziend en
sprekend man, was veel conciser en helderder. Vroeg naar den toestand in
Europa en Indië. Beschouwt als een van de dreigende gevaren, indien oorlog
vermeden zou worden, het werpen van millioenen arbeidskrachten op de markt,
vooral in Duitschland waar men eens aan het einde van de kunstmatige
werkverschaffing zal komen en de militaire voorbereidingen eens voltooid
zullen zijn. De wensch dit te voorkomen, zou wel eens de aanleiding tot geweld
kunnen zijn. De motieven zijn thans veel meer psychologisch dan economisch.
Hij bleek zeer goed vertrouwd met markttoestanden.
3. Sayres, assistent-secretary, die eerlang als High Commissioner van de Filippijnen
zal vertrekken, schrijver van een bekend boek tegen protectionisme. Een aardige,
nog betrekkelijk jonge man, die lang in Siam is geweest. Hij had helaas weinig
tijd, daar hij de stad uit moest.
4. Moffat, chef van de West-Europeesche afdeeling.
5. Feis, een soort van economic adviser, die o.a. het denkbeeld geopperd heeft van
den ruil van tin en rubber tegen Amerikaansche producten, waarop onze
Regeering gelukkig niet ingegaan is. Al deze menschen hebben niets
ambtenaarsachtigs over zich, vlotte kerels, behalve wellicht de oude heer Hull,
sympathiek, maar wat wereldmoe.
Daarna bezocht ik de Congressmen (leden van het House of Representatives) Johnson
(Texas) en Bloom (New York). De eerste, democraat, was zeer sterk voor het stelsel
van tradeagreements van Hull en meent dat Amerika niet buiten bemoeienis met de
agres-
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sieve staten kan blijven. Hij kent Peter Molyneux te Dallas, een vrijhandelaar dien
ik bij Hirst ontmoet heb, goed. Texas is een wonderful country, zoo groot als
Duitschland, grootste voortbrenger in de Vereenigde Staten van menig product.
Bloom, met ongunstig voorkomen en ruwe manieren, schijnt een invloedrijk man te
zijn. Wil evenals Pittman de Neutraliteitswet veranderen in dien zin, dat
oorlogvoerenden hun benoodigde grondstoffen en ammunitie alleen kunnen krijgen
wanneer ze deze komen halen, cash- and carry-system, en Amerika niet langer zelf
levert. Dit dient dan om de aangevallenen tegen de dictatoren te beschermen. Ik zie
niet in hoe China en andere landen die geen vloot bezitten, daarmede gediend zijn,
en al hebben zij een koopmansvloot, wie zegt dat zij gebruikt zal kunnen worden?
Men is over dit delicate punt zeer verward. Deze goede man, die wild tegen Hitler
is, was historisch slecht op de hoogte. Beweerde nooit gehoord te hebben, dat aan
Duitschland na den wapenstilstand nog gedurende 6/7 maanden voedsel onthouden
was en zeide dat Amerika gedurende den oorlog steeds graan enz. aan Duitschland
geleverd had.
Al deze menschen laten zich in zeer apprecieerende bewoordingen over Loudon
uit, waarmede naar mijn meening geen vleierij bedoeld is.
Loudon is vol belangstelling en ijver voor onze belangen en dringt zich toch niet
op, hetgeen hier niet gaarne gezien wordt. Zegt, dat wij hier zeer in tel zijn en veel
gedaan kunnen krijgen, maar dat Holland de gelegenheid vaak niet aangrijpt. Hij
klaagt o.a. zeer over het optreden van Baumhauer (noemde den naam niet) in de
Nederlandsch-Amerikaansche Kamer van Koophandel, dat zoodanig is, dat
Amerikanen van standing er niet in willen zitten. Het moge een eenzijdige lezing
zijn, ik twijfel niet of deze vervelende busy body laat zich daar van zijn slechten kant
kennen. Een van de steunpilaren van het gezantschap is Klein Molekamp,
consul-generaal en handelsattaché.
Aan de Federal Reserve Board Mr. Ronald Ransom, Vice-President, bezocht.
President Eccles bezet. President Harrison van de Federal Reserve Bank te New York
was daarbij aanwezig. Behalve over de oorlogskansen ging het gesprek over de
credietwenschen van den middenstand, die eigenlijk meer dan crediet wenscht:
kapitaal op faciele voorwaarden, tout comme chez nous. Politieke invloeden steunen
dit streven, waartegen de Board zich zooveel mogelijk verzet, omdat het ongezond
is. Ransom zegt, dat men geen risico's
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neemt en de man die vroeger met behulp van vrienden en familie zijn zaak begon en
dreef, nu dadelijk naar den Staat loopt; een mentaliteit die de gemeenschap zal
achteruit zetten totdat zij vastloopt en er een uitbarsting of ontknooping komt. Liet
mij het ingewikkelde stelsel van de Federal Reserve Board en Banks uitleggen.
Daarna gesprek met Dr. James Brown Scott, bekend jurist op internationaal gebied,
en 's avonds te zijnen huize Frederick A. Delano, oom van President Roosevelt, een
verstandigen ouden heer, die de positie in Amerika tegenover een eventueelen oorlog
vol van moeilijkheden acht, ontmoet. Hij zit in vele committees, o.a. de Carnegie
Trust, die naar zijn meening niet veel nut heeft (verwijt aan Butler). Was
oorspronkelijk lid van de Federal Reserve Board. Hij is weduwnaar, woont in een
appartement, waar ik een zeer mooie aquarel van Mauve zag. Ik ben beu van al de
bezoeken. Het is te veel op één dag. Gelukkig is het weer koeler geworden.

3 Juni 1939.
's Morgens met een taxi over Alexandria, een stadje ten Zuiden van Washington
gelegen, ouder dan Washington zelf en in den ouden kolonialen stijl gebouwd, naar
Mount Vernon gereden, het buitengoed van George Washington. Een mooie rit van
19 mijl door bosschen en met heerlijke uitzichten op den breeden Potomac. Mount
Vernon ligt verrukkelijk aan den hoogen oever van de rivier. Het huis is misschien
niet het mooiste voorbeeld van een bouwwerk uit de 2de helft van de 18e eeuw, maar
er gaat een groote bekoring van uit. Het is geheel met meubels uit Washington's tijd,
grootendeels zelf aan hem behoord hebbende, gemeubeld. Ik kwam zeer onder den
historischen indruk. De door vrouwen geleide vereeniging, aan welke het behoud
van dit gebouw en zijn inhoud te danken is, nadat èn de Staat van Virginia èn de
Regeering der Vereenigde Staten achtereenvolgens den aankoop weigerden, verdient
alle erkentelijkheid van het nageslacht. Het ligt in een mooi park van ongeveer 400
acres (100 ha). In de buurt woont nog een Washington (familie, geen afstammeling
van den grooten).
Op den terugweg hielden we te Alexandria op, om een bezoek aan het stemmige
kerkje, Christchurch te brengen, waar Washington placht de godsdienstoefening bij
te wonen en brachten een langer bezoek aan Arlington en het zeer fraaie landhuis
van Generaal Lee (Robert), befaamd door zijn aandeel in den burgeroorlog, waarin
hij het Zuidelijk leger aanvoerde. Het dateert uit plm. 1800, ligt op een
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heuvel met een prachtig gezicht op Washington aan de overzijde der rivier, omgeven
door een park met prachtige boomen, waaronder veel soldaten van het Noordelijke
leger voor altijd rusten (het is door de Noordelijke regeering geconfisqueerd toen
Lee geweigerd had zich aan haar zijde te scharen, welke daad later door het Hooge
Gerechtshof voor onrechtmatig uitgemaakt werd, waarop de eigenaar George
Washington Lee het aan den Staat (Vereenigde Staten) verkocht). De inrichting van
het huis is weelderiger dan Mount Vernon, maar getuigt evenals dat van uitnemenden
smaak, overwegend Engelsch, gedeeltelijk ook Fransch en ‘colonial’ uit den tijd.
Lunch bij den Heer en Mevrouw Klein Molekamp, consul-generaal, in hun woning
te Georgetown, voorstad van Washington, ouder dan Washington. Deze man is goed
op de hoogte. Hij is, evenals de gezant, van meening, dat wij moeten trachten ons
handelsverdrag telkens met een half jaar verlengd te krijgen, nieuwe onderhandelingen
zoo eenigszins mogelijk vermijdende. Dan komen de Amerikanen zeker met wenschen
die wij niet gaarne vervullen of met nieuwe belemmeringen, die voor ons schadelijk
zijn.
In den namiddag nog een onderhoud met den heer Goldenweiser, economist aan
de Federal Reserve Bank, dat veel nieuws opleverde. Ik vrees, dat met de wijze
waarop geld uitgegeven wordt, de dollar zal dalen. Men hult zich dienaangaande in
nevelen. Nog eens voor het laatst naar de Freer verzameling, klein, maar ‘choice’ in
een groot gebouw.
Ik zou gaarne nog eenige dagen te Washington gebleven zijn om de
Treasury-menschen te spreken en een tocht naar Virginia (Richmond, Williamsburg)
te maken, maar de tijd dringt als ik vóór mijn vertrek naar Europa nog wat van Canada
wil zien, zoodat we besluiten den nachttrein naar Buffalo en Toronto te nemen. Vóór
ons vertrek eet H.P. de Vries, zoon van onzen overleden inspecteur, bij ons in het
hotel. Levendige jonge man, is in de advocatuur, bepleit op het oogenblik de
onrechtmatigheid van den aankoop door de Treasury van zilver (15 millioen $) van
de Spaansch-republikeinsche regeering.

4 Juni 1939.
's Morgens te 7.40 te Buffalo, waar ik eens in 1895 overnachtte. Nemen een auto
naar de Niagara-vallen, mooie rit, prachtig gezicht. De beweringen, dat het water in
de vallen sterk verminderd en het landschap door reclame-borden ontsierd zou zijn,
zijn praatjes. In-

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1356
tegendeel, men heeft de leelijke kraampjes en barakken, die vroeger de omgeving
der vallen besmetten, opgeruimd en plaats doen maken voor behoorlijke gebouwen,
parken en bloemen, vooral aan de Canadeesche zijde. Allicht speelt hierin de
aanstaande komst van het Engelsche Koningspaar een rol. Alles is te hunner eere
versierd.
's Middags terug te Buffalo na een toer door de zeer mooie woonwijk - groote
huizen onder eerbiedwaardige boomen - en per trein naar Toronto, waar we tegen 6
uur aankomen en in het Alexandra Palace Hotel afstappen. Het is heerlijk zonnig,
koel weer geweest, een verademing na de hitte der laatste dagen.

5 Juni 1939.
's Morgens met Redelmeier bezocht den heer Van Gelder, manager of the Foreign
branches van de Canadian Bank of Commerce, Nederlander (zoon van Van Gelder,
houthandelaar te Amsterdam), bij wien we ontmoeten den heer Schuurman,
consul-generaal te Ottawa. Worden door Van Gelder bij Mr. Logan, President, en
Ascott, General Manager der Bank, gebracht. Het hoofdkantoor van deze bank is
hier. Daarna bij de heeren Mitchell, manager van de local branch van de Royal Bank
of Canada, en Tedheepe, partner van de firma Ames & Co., bondhouse.
Te 1 uur lunch bij Van Gelder op de Huntclub, een country club (één van de plm.
30 van Toronto), mooi gelegen op den hoogen oever van het Ontario-meer, een zee
gelijk.
Na afloop nog een bezoek bij Colonel Weir, een levendigen Schot, lid der firma
Mac Leod, Young & Weir, ook bondhouse. Daar ook ontmoet Mr. Young. Weir gaat
vanavond naar Europa.
's Avonds met den Heer en Mevrouw Redelmeier in de Blue Dragon Inn, buiten
de stad (in Westelijke richting), in de open lucht gegeten. Heerlijke omgeving. Veel
aardige villa's met verrukkelijke bloemen. Bloeitijd der seringen en meidoorns. Het
begint weer warm te worden.

6 Juni 1939.
Bezocht: F.H. Deacon & Co. Mr. Deacon Sr. is een alleraardigste oude heer, 6 voet
groot, met ongeveer 10 kinderen; één van de leading men, in de eerste plaats farmer.
Twee zoons werden ons voorgesteld.
Timmins. Fransch Canadees (aan niets in zijn Fransche aard merkbaar); groote
goudmijnbelangen (Hollingermijn in Noord-West Ontario) tevens stockbroker.
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Bank of Nova Scotia, waar een lang onderhoud, eerst met haar economist,
(oningevuld), daarna met den assistant-manager H.D. Burg en C.D. Schurman. Daar
geluncht onder presidium van Mr. J.A. McLeod, President, voorts aanwezig H.F.
Patterson, Vice President, Senator Hon. George Gorden, Jos Murdoch K.C.
Dominion Securities Ltd. Mr. John A. Fraser, een levendig oud heertje, goed bij,
en Anderson bondhouse.
Vanmorgen vroeg heb ik het Art Museum bezocht. Een mooi gebouw met niet
evenredig fraaien inhoud: beeldhouwwerken, schilderijen, beide hoofdzakelijk modern
en o.a. een valsche Rubens en een dito Paris Bordone, een twijfelachtig vrouwsportret
van Bartholomeus Bruyn. Men vraagt zich af of het groote mansportret van Frans
Hals dan wel geheel zuiver is. Het is niet krachtig geschilderd, maar heeft veel
uitdrukking. Ook nog een groote Bassano (?) in slechten toestand. In de belendende
grootere zaal een vrij goede collectie Fransche impressionisten, waaronder een
prachtig bloemstuk van Odilon Redon en een dito stadstuin van Utrillo uitblinken;
ook ettelijke goede Monets. De Canadeesche schilders zijn blijkens hun aanwezige
werken in de overige zalen geen groote meesters.
's Avonds in het hotel gegeten met de Redelmeiers, die Mr. & Mrs. Deacon en de
Secklers uitgenoodigd hadden.

7 Juni 1939.
Het Royal Ontario Museum is in zijn soort belangrijker, maar wel wat heterogeen;
Kunst- en natuurhistorie, eenige zalen met voorwereldlijke fauna en tegenwoordige
Canadeesche dieren en planten, een mineraalverzameling, eenige zeer groote, door
twee verdiepingen heen reikende totempalen uit Nieuw Zeeland (of West Canada?),
een uitgebreide collectie wapenrustingen uit de Europeesche middeleeuwen, Japan
en het nabije Oosten, eenige vertrekken met ethnografica en kunst uit China,
waaronder prachtige wandschilderingen uit de 12de eeuw, drie wanden beslaande
(eerste verdieping), op een hoogere verdieping 10 à 12 zalen met Chineesche en
Japansche kunst, waarbij veel van minder qualiteit maar zeer veel moois, o.a. prachtige
Tang-paarden en aardige figuurtjes uit dien tijd. Het ceramiek is beter dan het brons.
En voorts een geheel graf met poort en levensgroote leeuwen en kameelen in steen.
Eindelijk Grieksche, Romeinsche en Egyptische kunst.
's Morgens nogmaals den heer Van Gelder opgezocht, die door den
Consul-Generaal Schuurman uitgenoodigd is, zich als honorair con-
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sul beschikbaar te stellen. Hij weet nog niet of zijn chefs (bestuur der Canadian Bank
of Commerce) het hem zullen veroorloven, ziet ook tegen de eraan verbonden uitgaven
($ 2 à 3000) op, die onze Regeering niet vergoedt. Ik acht hem wel geschikt. Een
andere Nederlander van standing is niet ter plaatse. Wellicht kan Sociale Zaken
subsidieeren, indien althans de consul een nuttige rol in de vestiging van
Nederlandsche landverhuizers kan spelen, waarvoor Ontario (niet de Westelijke
tarwe-provincies) wel eenige kans biedt (gemengd bedrijf, fijnere gewassen).
Déjeuner aangeboden op de York Club door Mr. H.A. Fraser. Aanwezig, behalve
Redelmeier en Seckler, de heeren Mitchell (Royal Bank), Arscott (Canadian Bank
of Commerce), Jeffries (Imperial Bank), White (President Dominion Securities) en
nog eenige anderen.
's Middags te 5 uur vertrek naar Ottawa, aankomst aldaar in het Château Laurier,
het hotel van de Canadian National Railways.
De groote vraag is thans: zal De Bary in Canada beginnen? Redelmeier is er sterk
voor. Canada is een betrekkelijk nieuw land van groote beteekenis en grootere
mogelijkheden op mijnbouwgebied (nikkel, goud, zilver, lood, platina, staal) en
agrarisch terrein (vooral gemengd bedrijf met zuivel als hoofdproduct en voorts
fijnere gewassen en ooft). Voorts hout in het uiterste Westen (timmerhout) en het
uiterste Oosten (pulp). Daarentegen zijn de 3 graanprovincies Manitoba, Saskatchewan
en Alberts in noodlijdenden toestand wegens bijna 10 jaren droogte en slechte prijzen.
De Canadeesche zakenlieden die ik ontmoette, maken een vrij gunstigen indruk,
openhartig en niet zooals in de Vereenigde Staten gedeprimeerd. Zij hebben de ergste
crisis weten te vermijden. Op het gebied van introductie van Canadeesche fondsen
te Amsterdam en deelneming aan emissies hier valt wel wat te doen, mits voorzichtig
geleid. De financiën van het Dominion zijn weliswaar deficitair maar in mindere
mate dan in de Vereenigde Staten en in de meeste Europeesche landen. Met de
tegenwoordige bewapening allerwege en de enorme sociale uitgaven gaan we naar
een internationale inflatie toe, waarin Canada relatief gunstige kansen heeft, zijnde
een land van groote productie mogelijkheden en waarschijnlijk stijgende prijzen.

Ottawa, 8 Juni 1939.
's Morgens in gezelschap van den heer Schuurman bezocht:
Blair chef van het Departement of Immigration, een welwillende
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oude heer, die mij zeide dat Nederlandsche boeren steeds welkom zijn, aangezien
zij steeds aanleiding tot tevredenheid gegeven hebben; rustige, harde werkers, die
een goede kans van slagen hebben. Ze moeten niet naar de tarwe-provincies trekken,
maar naar Ontario en zich daar toeleggen op mixed farming (gemengd bedrijf, vee
en landbouw) of specialities, zooals fruit (appelen, perziken enz.), gardening
(groentebouw of tabak). Zij moeten in het bezit van $ 1000 zijn, tenzij zij als familielid
van een reeds gevestigden boer uitkomen, in welk geval zij zonder meer een permit
krijgen - door middel van den Canadeeschen consul in Nederland. Ook komen er
gevallen voor waarin men bijzondere immigratievergunningen geeft, bijvoorbeeld
voor Joodsche vluchtelingen, die zich echter meestal op de nijverheid werpen en
reeds industrieën hierheen gebracht hebben, o.a. het prepareeren van schapenhuiden
voor het leger (luchtvaart). Gronden zijn hier te krijgen voor $ 60 à 100 per acre,
goede waterrijke terreinen met gebouwen er op = ƒ 285 à ƒ 475 per ha. Onze
Regeering heeft hier een rondreizend ingenieur (landbouwman), die den meesten
menschen raad geeft. Bovendien krijgen zij voorlichting van het Department of
Immigration en de C.P.R., die belang bij een welslagen der immigratie heeft. De
kansen voor industriearbeiders zijn minder goed. Lang was de belangstelling bij de
boeren voor Canada gering, ondanks den noodtoestand waarin velen verkeeren. Thans
begint het te veranderen volgens den consul.
Clark. Assistent secretary to the Treasury, zoo iets als onze thesaurier-generaal
van Financiën, een intelligent man, die echter het zwakke punt in de Canadeesche
structuur, de positie der 3 tarweprovincies, wat licht nam. Daarin is naar mijn meening
geen licht te zien. Zij hebben een hoogeren wereldprijs noodig. De Regeering betaalt
den boeren 70 per bushel = plm. ƒ 5,50 per 100 kg (onze boeren krijgen ƒ 10, -),
hetgeen, naar gelang van den oogst-uitval, meer of minder verlies voor de schatkist
oplevert. Dit verlies, plus de gelden aan ‘relief’ (werkloozensteun-uitgaven) en het
verlies op de Canadian National Railways (in 1938 52 millioen dollar), de
staatsspoorwegen die in concurrentie met de Canadian Pacific Railway zijn aangelegd,
vormen een deficit op het staatsbudget van ook ongeveer 50 millioen. Op mijn vraag
of men tracht dit te dekken, antwoordde hij bevestigend, met dien verstande dat men
deflatie wenscht te vermijden. Dit beteekent mijns inziens dat men verbetering van
den economischen toestand afwacht. Een tekort van 50 millioen is voor een land als
Canada niet heel veel en gauw ingehaald. Belastingen
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zijn reeds zwaar; directe loopen tot 70% van het inkomen, bovendien zware indirecte
belastingen, o.a. 8% omzetbelasting (Sales Tax), die echter niet op materialen voor
woningbouw geheven wordt. De Regeering stelt zich op het standpunt dat het
particuliere initiatief zooveel mogelijk bevorderd dient te worden. Men helpt
ondernemers met 10% voorschotten op de kosten van nieuwe ondernemingen die
men gezond acht, en verbeteringen, welke voorschotten met de belastingen verrekend
worden.
De verhouding tusschen particulier bedrijfsleven en regeering is hier inderdaad
goed, anders dan in de Vereenigde Staten.
Graham Towers. Governor van de Bank of Canada, een nog jong, zeer helder man,
die de zwakte van de tarwepositie wel degelijk inziet, maar opmerkt dat Canada in
de laatste 10 jaren op ander gebied sterk vooruitgegaan is, waardoor het minder
kwetsbaar is geworden. Dit is juist: mijnbouw en nijverheid, terwijl het toerisme
steeds meer inkomsten oplevert. Hij ziet liever nieuwe investeeringen dan belegging
in bestaande zaken door het buitenland, hetgeen niet meer dan een transfer is, tenzij
de Canadeesche verkooper het provenu voor nieuwe onderneming gebruikt. Tot nu
toe heeft hij voornamelijk bonds teruggekocht. In het algemeen bekommert de
Canadees zich niet te zeer om de vraag wat met Europa gaat gebeuren. De heer
Towers is er zich van bewust, dat geen duurzame verbetering te verwachten is zoolang
daar geen bevredigende oplossing gevonden is. Het gebouw van de Bank is klein,
maar architectonisch uitmuntend geslaagd. De vrouw van de Deputy Governor1, Mrs.
Gordon2, die ik 's avonds op een diner van Mr. & Mrs. Schuurman ontmoette, schreef
er zich de eer van toe, een aardige, levendige vrouw.
In het hotel geluncht, Schuurman onze gast. 's Middags naar het Museum in het
Archief (Archives), rondgeleid door Mr. Fee. Historische documenten vooral op de
verovering van Canada door de Engelschen betrekking hebbende.
Thee gedronken buiten bij de Schuurmans.
's Avonds diner, in het hotel eveneens door Schuurman aangericht, ongeveer 20
gasten, voornamelijk ambtenaren en hun dames, o.a. de

1
2

W.L. Gordon.
Mrs. E.M. Gordon Leith.
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Zuid-Afrikaansche vertegenwoordiger Mr. (& Mrs.) de Waal Meyer, Mrs. Howard,
Clark, Southam.1

9 Juni 1939.
Het schilderijenmuseum bezocht. Tot mijn verrassing getuigt de samenstelling der
verzameling van oude kunst van goeden smaak. De scholen zijn wellicht niet alle
vertegenwoordigd, maar wat er te zien is, is goed, zoo niet heel goed. Ik herinner
mij een mooi zelfportret van Rembrandt op ongeveer 30-jarigen leeftijd, geen Hals,
geen Vermeer, de Hoogh, Terborgh, maar een heel goede Lievens, een dito Honthorst,
een zeer mooie Salomon Ruysdael; onder de Italianen drie goede Veroneses, een
portret van Bronzino, een Christuskop van Gio Bellini, twee engelenkopjes van
Botticelli, een mooie Greco, een goede Murillo, een prachtig portret door Goya, een
kleurig en merkwaardig schilderij van een mij onbekende Spaansche ‘Leonardo’,
eenige goede Bart Bruyn en andere vroegere Duitschers, een Moro, Sir Thomas
Gresham voorstellende, niet zoo fraai als die te Amsterdam, Perronneau en als
gewoonlijk nog al Engelsche kunst, waaronder landschappen van Constable en Crome
uitblinken.
Een verdieping lager treft men een kleine verzameling van Fransche en
Nederlandsche kunst uit de 19de eeuw aan, niet zeer belangrijk. Men heeft in Canada
tot voor eenige jaren veel Haagsche school gekocht, vooral van Van Wisselingh.2
Eilers, die niet lang geleden overleed, ging er de laatste 30 jaren geregeld heen. De
heer Southam, dien ik bij den consul ontmoette, moet een heel mooie verzameling
daarvan bezitten. Hij begint echter meer en meer moderne Franschen te koopen. Tot
mijn spijt had ik geen tijd haar te bezichtigen.
Legden nog één bezoek af, nl. bij Mr. Wilgress, de ambtenaar voor de
handelsverdragen. Wij hebben een meestbegunstigingsverdrag met Canada, maar
het is hoog tijd dat we gaan onderhandelen (eenige jaren geleden wilde Canada dit,
maar het was vóór het Canadeesch-Amerikaansch verdrag en daarom voorbarig).
Thans dreigt er nl. gevaar voor plantaardige oliën, lijnzaad, palmcocos-olie, die of
Nederland of Indië aan Canada levert.

1
2

Meest waarschijnlijk: Harry Stevenson Southam (geb. 1899); uitgever van ‘The Citizen’,
Ottawa. Vgl. The Canadian Who's Who, vol. V, 1949-1951, p. 940.
De Haagse kunsthandel.
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Schuurman, die een behulpzaam, maar niet zeer intelligent of krachtig man lijkt, is
buitengewoon ingenomen met de wijze waarop hij met den Economischen
Voorlichtingsdienst werkt. Zeer zakelijk, volgens hem. Hij is niet te spreken over
Buitenlandsche Zaken, dat niet alleen morsdood is, maar vanwaar uit alles met de
grootste onverschilligheid geschiedt of niet geschiedt. Hooft, de chef van de consulaire
afdeeling, heeft hem bij zijn laatste bezoek met evenveel woorden gezegd, dat het
consulaire corps een ‘rotzooi’ is. Het is ergerlijk dat deze man, die tegen mijn
waarschuwing in benoemd werd, nog steeds in zijn betrekking is. Patijn en Snouck
blijven inactief.
Daar Canada reeds een jaar geleden een gezant in Den Haag (met Brussel
vereenigd) benoemd heeft, moeten wij ons consul-generaal-schap in Ottawa tot
gezantschap verheffen, wat steeds maar niet geschiedt. Snouck zeide mij, dat hij
daarvoor het oog op Groenman (Caracas) had, in welk geval Schuurman naar New
York zou gaan, en Montijn vandaar naar een Baltischen Staat. Aan Schuurman heeft
men bij zijn laatste bezoek in Den Haag gezegd, dat hij hier niet veel langer zou
blijven - dat was niet goed, waarom niet? - maar dat hij tevreden zou zijn met zijn
overplaatsing. Hij verwacht dus een gezantschap en zal met New York zeer
teleurgesteld zijn. Ik acht hem ook niet den man voor New York en, hoewel ook lang
geen gezantenfiguur, wel voor handhaving hier - met een gezantentitel - geschikt.
Men is hier niet verwend. Schuurman is al vele jaren in het land, men mag hem wel
en de vraagstukken zijn er niet van zóó groote beteekenis, dat we het niet met een
tweederangskracht af kunnen. Voor de bevordering van handelsbetrekkingen zal hij
zich wel blijven inspannen. Hij zelf wil gaarne hier blijven, te meer daar zijn kinderen
een Canadeesch-Amerikaansche opvoeding krijgen (drie dochters, van wie de oudste
aan de Stanford University Col. Chineesch studeert). De betaling van dezen man is
geheel onvoldoende. Hij leeft zeer sober, ver buiten de stad en zegt jaarlijks
desondanks ƒ 5000, - te moeten bijpassen en zijn fortuin ermede opgesoupeerd te
hebben. Rondrit door de mooie villabuurt Rockcliff.
Wij gebruiken den lunch ten huize van den Heer en Mevrouw Schuurman in
gezelschap van den Spaanschen Consul-Generaal. Ik bezichtig nog het groote,
onoorspronkelijke nieuw-gothische Parlementsgebouw. Daarna vertrek naar Quebec,
6 uren sporen; arriveeren aldaar te 11 uur (Château Frontenac), 's avonds overstappen
te Montreal. De geheele streek waardoor wij sedert ons betreden van Canadeeschen
grond gekomen zijn, is bebouwd of met vee bezet, golvend land. Quebec is zeer vlak.
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Hoe meer men naar het Oosten komt, hoe meer Fransch men hoort spreken. Hier
zijn we geheel in Fransche omgeving.
Het is hier plotseling ijzig koud met een scherpen wind.

Quebec, 10 Juni 1939.
Het Kasteel ligt op een heuvelrug, die hier door den St. Laurens doorsneden wordt,
een stroom zeker meer dan een kilometer breed. De grootste schepen varen tot
Montreal op; schepen tot 5/6000 ton tot naar de meren - zoo de nieuwe Oranjelijn.
Het oude Quebec, Jacques Cartier stichtte het reeds omstreeks 1530 en Champlain
maakte er een volksvestiging van (1608), ligt voornamelijk aan den voet van de rots,
er tegen aan gebouwd, gedeeltelijk er in uitgehakt. Sommige arme woningen. De
zaken en een deel van de winkelbuurt zijn in de benedenstad, één groote winkelstraat
en de woonbuurt der beter gesitueerden strekt zich over het plateau uit. Mooie
gebouwen zijn er niet, evenmin is er kleur of patine. De kerken zijn barbaarsch nieuw
gothisch, de woonhuizen, zelfs in de villabuurten, volkomen smakeloos, sterk contrast
met Ottawa en Toronto. Het beste gebouw te Quebec is het omstreeks 1890 gebouwde
parlement, voor die periode een indrukwekkend monument. Alles samen genomen
heeft de stad een eigen type, maar mooi is zij niet, en aan Frankrijk doet zij evenmin
herinneren. Dat doet alleen de taal, een verbasterd Fransch. Het volk ziet er in het
algemeen niet Fransch uit, vermoedelijk waren het veel menschen van Normandië
en Bretagne die zich hier vestigden: overwegend blond. Veel kerken. Het Fransche
Canada is sterk katholiek. Het heeft zich niet, als het Britsche deel, krachtig
ontwikkeld; maar in de laatste 20 jaren neemt zijn invloed sterk toe, daar de Fransche
Canadeezen zich sterk vermenigvuldigen en, nu de Vereenigde Staten zoo goed als
gesloten zijn, over Ontario en de Oostelijke zeeprovincies uitzwermen. Wij ontmoetten
veel Fransch-Canadeezen die even goed Engelsch als Fransch spraken, maar het volk
- de boer schijnt alleen Fransch te spreken. Vermenging tusschen de beide stammen
vindt niet veel plaats. Men schijnt vrij vreedzaam naast elkaar te leven, resultaat van
het Britsche koloniale liberalisme.
Voor sightseeing is één dag meer dan voldoende. 's Morgens namen we plaats in
een autobus naar St. Anne de Beaupré, dat een panorama van Jeruzalem en een
foeileelijke groote nieuwe Kerk rijk is. De tocht geeft een indruk van het overal in
een strook langs de rivier
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gecultiveerde terrein en boomland, heuvelachtig en groen en den majestueuzen St.
Laurens, aan de overzijde waarvan het 20 mijl lang eiland Orléans zich uitstrekt. Op
den terugweg de Montmorency-waterval, waarmede de rivier van dien naam in de
St. Laurens valt. Vlak daarbij het aantrekkelijke Kent-House, een buiten-hotel met
golf club. 's Middags rondrit door de stad. Bezoek aan het Museum, waarvan alleen
het gebouw er mede doorgaat. Prachtige gezichten op de rivier.
In het hotel Noud Waller1 en zijn neef Voûte2 ontmoet, die hier kunstmest
verkoopen. Bovendien een Frieschen kellner, die hier al 34 jaren woont, maar nog
goed Hollandsch spreekt. Tegen 6 uur naar Montreal. 10 uur aan. Het is weer warm.
Afstappen in het Ritz-Carlton.

Montreal, 11 Juni 1939
's Morgens een wandeling gemaakt in het enorme Parc du Mont Royal, een heuvel
die de stad in twee deelen splitst en met een mooi bosch bedekt is, voorts door de
woonbuurt, tusschen het hotel en het park, mooie huizen, statige boomen. 's Middags
afgehaald door George Luden3 en naar zijn huis in Mount Royal gebracht, een
buitenwijk van cottage-achtige huisjes, overeenkomstig de grenzen van zijn
portemonnaie, die voor een Nederlandsch consul zeer laag getrokken zijn. Zijn vrouw,
die nog niet lang geleden bij ons geweest was (met haar 2 zoons), wachtte ons daar
op en spoedig daarna gingen we met de auto naar Laurentides, Chantecler genaamd,
beeldig aan een bergmeer gelegen. Het landschap doet dan eens aan Zweden, dan
eens aan den Eiffel denken. 's Avonds bij hen gegeten. Warm, totdat een onweer
opfrissching bracht.

12 Juni 1939.
Bezocht Royal Bank of Canada. General Manager Mr. Dobson, die het voornamelijk
over de Vereenigde Staten had. Hij geeft een goede kans aan Garner, den
tegenwoordigen Vice-President, èn aan Roosevelt zelf, die een magnetische kracht
op het groote publiek uit-

1
2
3

Dr. A. Waller. Gezien de familierelatie met de Voûtes moet hij het, ondanks zijn jeugdige
leeftijd, wel zijn.
Beide vaders gehuwd met een juffrouw Pierson; welke neef het was (een keuze uit vijf) blijkt
niet nader.
G.P. Luden (1895-1968).
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oefent. Garner is een ruwe Texas man, volgens Dobson met veel gezond verstand,
maar reeds 72 jaar oud. Cordell Hull, die ook genoemd wordt, is een intellectueel,
die boven de massa staat en door haar niet begrepen wordt. Dobson gelooft, dat men
met het oog op de verkiezing in 1940 zaken in de Vereenigde Staten zal stimuleeren.
Hij beschouwt de critiek van New York op den President als zeer overdreven en
ongerechtvaardigd, maar geeft toe, dat zijn New Deal te ver gaat en te revolutionair
is geweest. Over Canada spraken we niet, daar Dobson zeer bezet was en hij mij naar
Mr. Atkinson verwees, assistent-generaal manager, die zeide, dat naar zijn schatting
70 à 80% van de Canadeesche staatsschuld (ongeveer 4.000 millioen) in Canada
gehouden wordt. Er is veel geld uit Europa gekomen, dat ook nog al belegging gezocht
heeft. Dientengevolge is de rentevoet in goede Canadeesche obligaties al lager dan
van Britsche. Geweldige hoeveelheden effecten zijn hier bij de banken uit Europa
gedeponeerd, waarvoor zij hun kluizen hebben moeten vergrooten. Hij was niet zoo
positief over de toekomst van Canada als de Toronto menschen, er zijn nog steeds
400.000 werkloozen, wier getal niet schijnt te verminderen. Zij komen voornamelijk
uit de industrie voort, die halve kracht werkt (papier, textiel, staal). De deficit-politiek
kan op den duur ernstig worden, maar de Regeering is wel voornemens de tekorten
te beperken. Ik geloof er niet veel van, daar de Regeeringen te veel op hun kiezers
letten. Daarom komt er ook geen oplossing van het spoorwegvraagstuk. De Canadian
Pacific Railway en Canadian National Railway zouden geamalgameerd moeten
worden en onder gouvernementscontrole werken, maar men durft het niet aan.
Barclay's Bank. General manager Mr. Stevenson, Brit, die den meest opjectieven
indruk maakte van alle zakenmenschen die ik in dit land ontmoette. In tegenstelling
met Mr. Dobson, die vertrouwt dat er geen oorlog zal uitbreken, omdat Hitler nu wel
zeker weet, dat Engeland zich bij verdere agressie van derde landen neerleggen zal
en dus oorlog vermijden zal, al komt de alliantie tusschen Rusland en Engeland niet
tot stand, meent Mr. Stevenson dat de oorlogskansen nog onverminderd groot zijn,
ware het alleen maar omdat Hitler tegenover zijn volk waar zal willen maken hetgeen
hij steeds verkondigt, nl. dat hij geen omsingeling zal dulden. Hij gelooft niet dat de
Vereenigde Staten in dat geval spoedig hun voordeelige neutraliteit zullen opgeven,
maar wel dat Canada weldra partij zal zijn. Daarom en ook omdat de Vereenigde
Staten meer mogelijkheden bieden dan
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Canada, vindt hij eerstgenoemd land als veld van belegging aantrekkelijker. Bovendien
is men hier nogal speculatief en zitten de werkelijk goede dingen in enkele goede
handen, die niet verkoopen. Hij die zich hier in zaken begeeft, bevindt zich spoedig
tegenover een ‘combine’. Ik vroeg hem of hij de ordeningstendens in de Vereenigde
Staten niet gevaarlijk vond. Hij antwoordde, dat Roosevelt daarin misschien wel te
ver gegaan is, maar dat hij ook goede maatregelen nam en dat de New Yorksche
financierswereld daar tegenover ongepast vijandig staat. Overigens voorziet hij dat
men in Canada op den duur dezelfde richting zal uitgaan, omdat de invloed van de
Vereenigde Staten onweerstaanbaar is. Hij verwacht ook, dat Roosevelt den dollar
in de Vereenigde Staten verder zal verlagen en dat de Canadeesche op een afstand
zal volgen. In den laatsten tijd worden de valuta's vrijwel op pari met elkaar gehouden.
Of hierbij centrale bankinvloeden een rol spelen, kon hij niet zeggen. Op
spoorweggebied bestaat hier nog veel inefficiency en ‘waste’. Het zou mogelijk zijn
te saneeren, indien men maar aanpakte, zoowel bij de Canadian Pacific Railway als
bij de Canadian National Railways.
Robert Reford & Co. Ltd., agenten van de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’.
Ik had een introductie voor Mr. Robert Reford, die echter aan het zalmvisschen was.
Zijn zoon Eric vroeg ons te eten. Een zeer prettige man, graduate van Oxford, breed
ontwikkeld. Mrs. Reford was buiten. 's Avonds nam hij ons mede naar het huis van
zijn vader, in Engelschen stijl gemeubileerd, goede smaak, met zeer veel goede
schilderijen, waaronder een heel mooi mansportret van Frans Hals, een prachtig
vrouwsportret van Claude Monet uit zijn vroegen tijd, een kleurige Daumier ‘les
acteurs’, zeer goede Engelsche portretten.

13 Juni 1939.
De Van Horne (Sir William) collectie bezocht. Valt niet mede, echte wansmaak en
veel dubieuze schilderijen, een massa prullen op ceramisch gebied, misschien in de
massa eenige goede potteries. Het meest trof mij een Zurbaran, een levensgroot
bevallig meisjesfiguur. Er waren eenige goede Hollanders uit de 17de eeuw
(Rembrandt? Hals?, J.G. Cuyp, Van der Helst), veel slechte, middelmatige Engelsche
18de eeuw. Geen Haagsche school, behalve een scherm door Thijs Maris en een
prachtig meisjesfiguur uit Jaap's vroegen tijd. In het museum (Art Gallery) een kleine
verzameling oude kunst, een groote Tintoretto in het midden van den wand, krachtig
van
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kleur, zwak van uitdrukking, het bekende binnenhuis van Emanuel de Witte, een
goede Botticelli (?), een zaal met vrij goede Fransche impressionisten, een paar goede
Marissen, Mauves en Weissenbruchs, een Gorter (!) en een namaak Jozef Israel door
Bernard de Hoog. 's Middags een toer met een taxi door de groote en mooie stad
gemaakt. 's Avonds met den nachttrein naar Boston.

Boston, 14 Juni 1939.
Ook Ritz Carlton aan de mooie Public Garden. 's Morgens het Museum of Fine Arts
bezocht. Zeer groot gebouw, veel mooie zalen, maar niets overweldigend. De
Oud-Aziatische kunst is goed vertegenwoordigd, zoo ook Peruaansche borduur- en
weefkunst, voorts Egyptisch, Grieksch en heel wat goede schilderijen, waaronder
enkele verdienstelijke Rembrandts (Johannes de evangelist, een man in het zand en
twee portretten uit 1634), goed vrouwsportret van Hals, een mooie Rogier van der
Weyden, veel Fransche kunst, 19de eeuw, vooral Millet, Degas, Renoir en Monet,
eenige Van Gogh's en Gauguins, een Botticelli en vroege Italiaansche en Spaansche
kunst, alles te hooi en te gras gekocht en niet logisch samengesteld. Iets dergelijks
vindt men in het Fogg Museum der Harvard Universiteit (te Cambridge, een in
kolonialen stijl gebouwde voorstad van Boston met veel oude gebouwen en veel
cachet. Daar ziet men onder andere het huis van Longfellow en dat van Emerson).
Ook weer een ruim in Georgian stijl opgetrokken gebouw, van binnen Italiaansche
renaissance, waarin eenige kostbare groepen van kunst, o.a. een voortreffelijk kleine
verzameling, in twee zaaltjes, primitieve Italiaansche kunst - Giotto en om Giotto
heen vroege Sieneesche school (Memmi, Martini, Lorenzetti), twee goede Fra
Angelico's, een 14de eeuwsch Napolitaansche schilderij van zeer mooie qualiteit en
voorts voornamelijk Fransche impressionisten.
Aan de First National Bank kennis gemaakt met de heeren Weed, Vice-President,
die een goede vriend van mijn, een jaar of 6/7 geleden overleden vriend Roland
Boyden uit Boston bleek te zijn, voorts Mr. Grafford, ook Vice-President, en Mr.
Chadsey, manager of the foreign division. Zeer beleefd stelden zij mij een auto voor
mijn verblijf te Boston ter beschikking. Evenals de New Yorksche bankiers zijn deze
menschen fel tegen Roosevelt gekeerd, hoewel ‘resigned’ na alle slagen die hun
toegebracht zijn.
's Avonds bezoek gebracht aan de dames Van Nierop uit Amster-
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dam, die sedert een half jaar in de Vereenigde Staten vertoeven, eerst te Washington,
nu te Boston. Het bevalt hun best. Zij wonen hier in een rustig hotel (het ‘Somerset’).
Oorlogsangst dreef hen hierheen.

15 Juni 1939.
's Morgens naar het Peabody Museum van Harvard University. Het is een uitgebreide
verzameling op ethnografisch gebied, Amerika betreffende. De half-archaeologische
merkwaardigheden van Mexico en Peru zijn er in begrepen. Daarna het Museum van
Mrs. Gardiner, waarvoor deze reeds 15 jaar geleden overleden dame een Venetiaansch
palazzo in den Gothischen Saraceenschen stijl van die stad heeft doen bouwen. Het
is een Amerikaansche triomf, maar niet zoo heel gek. Mooie bloemen versieren de
binnenplaats. De eerste en tweede verdieping zijn versierd met veelal Italiaansche
meubels en kunstvoorwerpen van uiteenloopend gehalte. Er is veel van mindere
qualiteit en dubieuze echtheid bij. Ik herinner mij een zelfportret van Rembrandt op
ongeveer 20-jarigen leeftijd, één van de eerste in zijn later stereotype clair-obscuur
gemaakt en een landschap van hem, dat mij weinig aantrok. Er is ook een Vermeer
(een muziekles), die niet tot de mooiste werken van den meester behoort. Verder een
goed portret van Rubens van een krijgsoverste (Parma?), een zoogenaamde Giorgione,
den kruisdragenden Christus, dien ik bepaald voor niet-Giorgione aanzie, een
Velasquez (?), Philips IV voorstellende, een mindere repliek van hetzelfde schilderij
in de Van Horne verzameling.
Geluncht aan de First National. Aanwezig behalve de heeren van de Bank o.a. Mr.
Adams, Secretary of the Navy onder Hoover, en Sarnoff, President van de American
Radio Corporation, die ons op verzoek van de gastheeren een kleine verhandeling
van den staat, waarin het televisie-vraagstuk zich bevindt, gaf en de verwachtingen,
die hij er van koestert. Er zijn nog aanzienlijke technische moeilijkheden te
overwinnen. De zenders en ontvangers zijn veel duurder dan bij de gewone radio,
de eischen van het gezicht zijn veel scherper dan die van het gehoor. De
telefoondraden, die voor de doorzending van radiomededeelingen gebruikt worden,
kunnen niet voor televisie dienen. Men zal deze moeilijkheden overwinnen, maar
het zal tijd en geld kosten. Het laatste wordt niet ter beschikking gesteld wegens de
vrees voor ‘planning’, waarmede de nijverheid voortdurend bedreigd wordt en die
alle nieuwe zaken tegenhoudt en unemployment
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in de hand werkt. Zoo is, zoo zeide de heer Sarnoff, televisie thans onze hevigste
kiespijn maar zij wordt eens onze voornaamste steun, die de pers en veel andere
instellingen van karakter zal doen veranderen.
Ik moest mijn meening over den politieken toestand in Europa en Azië geven. Ik
blijf dien voor zeer ernstig aanzien, maar geloof niet aan onmiddellijk oorlogsgevaar,
tenzij er een wanhoopsschot valt of ergens in de wereld een situatie geforceerd wordt,
waartegen een andere partij zich gewapend verzet. Daarop bestaat te allen tijde kans.
Het conflict tusschen Engeland (en Frankrijk) en Japan ziet er o.a. leelijk uit. Deze
Westersche mogendheden staan voor de keuze tusschen de ontruiming der
buitenlandsche concessies in China en plaats maken voor het Japansche geweld en
daartegenover het aanvaarden van een strijd met de wapenen, waarin Japan voorshands
veel machtiger dan de tegenpartij blijkt te zijn. De capitulatie zou de gewichtigste
gevolgen op het Europeesche prestige, toch al danig geknauwd, uitoefenen en het
gevaar voor Indië zou vlak aan de deur staan. Of Japan daarmede China verovert is
een andere vraag, maar het zou al zijn riviermondingen en kusten beheerschen en
daarmede de in- en uitvoer, die ten bate van Japan uitgebuit zouden worden. De kans,
dat de Chineezen ten slotte murw zouden worden, is dan grooter. Komt Amerika te
hulp, dan kan het beeld veranderen, maar het toont daartoe vooralsnog weinig neiging.
In den namiddag een rondrit door de mooie buitenbuurten Brookline en Newton.
Tegen 5 uur inscheping op de boot naar New York, een prettige vaart met dit
voortreffelijk weer langs de kust, door het Cape Cod kanaal en achter diverse eilanden,
waaronder Long Island. De vaart langs het Noordelijk en Oostelijk deel van New
York op de Eastriver in den vroegen ochtend is wondermooi. Het moderne cubisme
van den bouw is daar zuiverder dan in het oudere downtown.

New York, 16 Juni 1939.
Kwamen te 9 uur te New York aan en reden langs den highway in korten tijd naar
het Plaza Hotel. Ging 's morgens naar het Museum of Natural History, waar ik den
President, Mr. Davison, over de wetenschappelijke exploratie van Nieuw-Guinea
wilde spreken. Ik trof hem niet, sprak met Mr. Fawnce, die mij naar Dr. Rand verwees,
die pas van Nieuw-Guinea is teruggekeerd (een der zoölogen van de
Archbold-expeditie). Archbold zelf is nog onderweg. Rand
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was echter niet aanwezig. Ik maakte van de gelegenheid gebruik de uitgebreide
collectie Centraal- en Zuid-Amerikaansche prae-colombiana te bezichtigen. Mijn
eigen kleine verzameling overtreft echter nog steeds in qualiteit alles wat ik tot dusver
elders zag.
Daarna zocht ik den heer Hunter op (New York Trust), een der aardigste menschen
die ik te New York leerde kennen. Hij is een gematigd man, die echter ook van
meening is, dat onder de New Deal business steeds meer ondergraven zal worden
en de algemeene toestand niet zal verbeteren. Het zal jaren duren, voordat het
evenwicht hersteld is en dan moeten er verstandige Regeeringen zijn. Hij, ofschoon
republikein, hoopt op een presidentschap van Cordell Hull, een van de hoogstaande
en begaafdste mannen van het régime. De republikeinen hebben geen program en
geen aangewezen menschen. Hunter zegt mij dat Londen vandaag over het Japansche
conflict ongerust is. De effectenmarkten zijn zeer flauw.
Daarna met Statius Muller naar onze pieren, waar drie schepen der Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij liggen. Het is hier heel druk en er wordt
goed gewerkt. Ik ga even aan boord van de ‘Van Rensselaer’ en ‘Amor’, Kapiteins
Haasters en De Haan, oude bekenden. 's Avonds eten Jet en Huug1 bij ons. Olga2 en
ik gaan daarna naar de Music Hall in de Radio City, een prachtige zaal, naar men
zegt, de grootste in de wereld, voortreffelijke architectuur. Zeer goed ballet, amusante
film ‘Clouds over Europa’.

17 Juni 1939.
's Morgens naar M. Knoedler & Co. Inc., 14 East 59th Str., de groote schilderijenfirma,
gewapend met een introductie van Schmidt Degener. De senior partner Haenschel
was naar Europa vertrokken; ik werd door Mr. John Jay Cunningham Jr. ontvangen,
met wien ik allerprettigst eenige uren heb zitten praten. Hij vertoonde mij o.a. een
paar portretten van Frans Hals (het echtpaar Van der Horn-Oliekan voorstellende),
waarvan ik het gelijke niet ken. Een prachtige toets en een groote diepte van
uitdrukking. Ik ried hem aan ze aan Van Beuningen aan te bieden. Samen gingen we
naar het moderne museum in 53rd Street, van glas, ijzer en beton gebouwd, waarvan
de inhoud mij meeviel. Naast veel onbegrijpelijke expressionistische kunst, waren
er bijzonder fraaie stukken van Renoir, Lautrec, Gauguin, Cézanne, Van Gogh, eenige
zeer goede sculptures

1
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Heldrings dochter en schoonzoon, Van Manen.
Heldrings zuster, die zijn huishouden voor hem bestiert.
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van den in 1919 overleden Duitscher Lehmbrück en een interessante tentoonstelling
op het gebied van hedendaagsche behuizing.
's Middags naar de World's Fair, waar we het paviljoen van oude kunst (tot plm.
1800) bewonderden. Letterlijk elke school is daar door meesterwerken en bijna
uitsluitend meesterwerken vertegenwoordigd, bijna alle uit Amerikaansche
verzamelingen, openbare en particuliere, hoewel Europa ook menig mooi stuk zond.
Het Rijksmuseum zond het melkmeisje, het gezicht op Haarlem door Ruysdael, het
vrouwtje bij het spinnewiel van Maes en eenige andere (de minder fraaie De Hoogh,
eenige jaren geleden voor rekening der Gemeente Amsterdam gekocht). Iets zeer
bijzonders is het kleine wondermooie doek van Leonardo, de Maagd met het kindeke,
van Reford. Toeschrijving door Valentiner. Ik geloof, dat hij gelijk heeft. Australië
zond de kleine Van Eyck, die sedert een paar jaar te Melbourne is.
Gegeten in de Terrace Club op het tentoonstellingsterrein met Jet en Huug.
Situatie in Oost-Azië onveranderd.

18 Juni 1939.
Met Jet en Huug naar Maplewood, New Jersey, mooie suburb en uitgestrekte
bosschen. 's Avonds Tom Ritchie en zijn vrouw ten eten.

19 Juni 1939.
Afscheidsbezoeken downtown gebracht. Kiès bij Statius Muller ontmoet. Geluncht
aan de Federal Reserve Bank, President Mr. Harrison, die naar Washington moest;
aan tafel Mr. Sprawl (?) en Mr. Nauke (?), Duitschers. Harrison heeft slechts één
bezwaar tegen Roosevelt, nl. dat hij omgeven is door de zg. ‘inner circle’ van New
Dealers, die hem verkeerde adviezen geven. De mislukking van hun maatregelen
heeft hen desperaat gemaakt, zoodat zij thans op een geheele dwangeconomie zinnen.
Overigens gelooft hij dat de depressie haar laagtepunt heeft bereikt en dat het tot aan
de verkiezingen matig beter zal gaan - oorlog voorbehouden. Hij critiseert Eccles,
President van de Federal Reserve Board, die een uitgavenpolitiek voorstaat. Of
Roosevelt tegen traditie in een 3den termijn zal aanvaarden, betwijfelt hij. Het beste
acht hij een gematigd democraat, die een einde aan het experimenteeren met New
Deal-maatregelen maakt. Cordell Hull zou een uitstekend man zijn, maar hij is reeds
oud, 69 à 70 jaar. Overigens zal business zich bij nieuwe sociale voor-
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waarden moeten neerleggen, terwijl ‘labor’, thans geheel ‘out of hand’, zal moeten
leeren zich te matigen.
Sprawl is een gematigde New Dealer, die echter tegen een van boven af opgelegde
economie is, indien zij verder gaat dan wat het land nu heeft. Mijn meening dat het
nog vele aanpassingsmoeilijkheden zal doormaken, misschien jaren durende, kunnen
Sprawl en Nauke wel deelen. Het groote vraagstuk daarbij blijkt dat der 10 millioen
werkloozen, wier getal sedert 1932 feitelijk niet verminderd is. Daarna hangt het nog
ernstiger probleem der negers, die sterker dan de blanken vermeerderen, boven het
hoofd van het land, waarover men zich thans niet druk maakt. Wat de Europeesche
toestand aangaat, gelooft Nauke niet aan den oorlogswil van Hitler, waarvan hij de
slechte kansen kent, maar wel aan de mogelijkheid van verkeerde speculatie bij het
bluffen en callen, die bij een ‘showdown’ plotseling tot oorlog dwingt. Aan het
tegenwoordige Duitsche economische stelsel schrijft hij geen lang leven meer toe.
Het wordt steeds voozer, al erkent hij, dat er ontzaglijk veel mee bereikt is. Het is
nu geheel een Papierwirtschaft op vrij korten termijn. De Reichsbank bestaat alleen
nog maar als agent der Regeering en biedt geen enkele waarborg meer.
's Middags Pierpont Morgan's library en ongeëvenaarde collectie van oude
manuscripten bezocht. Ook prachtige kunstvoorwerpen. 's Avonds hebben we H.P.
de Vries te gast, met wien we ‘No time for Comedy’ met Katherine Cornell in de
hoofdrol gaan zien. Zeer goed gespeeld, maar slecht verstaanbaar wegens afstand
van het tooneel.

20 Juni 1939.
Gisteren belde mij Dr. Anthony van het Museum of Natural History op, die mij zeide
dat Dr. Brand1 voor gezondheidsredenen met verlof gegaan was en in afwachting
van Mr. Archbold het museum geen Nieuw-Guinea-man bij de hand heeft, die met
mij verdere plannen kan bespreken. Wij spraken af, dat zij ons desgewenscht zullen
schrijven. Anthony zeide mij, dat zij wel verdere plannen op het eiland hebben.
Daarna bracht ik een tweede, langer bezoek aan de schitterende verzameling van
meesterwerken op de World's Fair, déjeuneerde er met Olga en Jet en bezocht in den
namiddag, begeleid door Mr. Cunningham van Knoedler's, Mrs. A.W. Erickson, 110
East 34th Street, die een oud, klein huis bewoont, waarin enkele voortreffelijke

1

Vermoedelijk Rand, vgl. hier p. 1369.
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schilderijen. Mrs. Erickson ontving ons charmant. Ik vond er den onvergelijkelijk
mooien, ontroerenden Aristoteles met de buste van Homerus terug - voorts een kleine
studie van een ouden man (Petrus?) en een goed jeugdwerk (1635?), alle 3 van
Rembrandt, een goeden Frans Hals uit 1616 (?), een man die een haring in de hand
houdt, terwijl op het schilderij ‘Wie begeert’ en een familiewapen met den éénhoorn
geschilderd is. Dan een krachtig mansportret van Van Dyck, een mooie Nattier en
Fragonard (vrouwsportretten), een 1e klas Holbein (Engelsch mansportret), een
Perugino, een mooi Hollandsch drieluik (als Zuid-Nederlandsch 1480 aangegeven)
uit het begin van de 16de eeuw, een paar goede Terborchen, twee Raeburns en een
betere Romney dan men gewoonlijk ziet. Het geheel was in fijnen toon en niet
overladen.
Aten bij Jet en Huug op hun flat. Weer zeer warm, na eenige dagen koelte.

21 Juni 1939.
Bezoek aan de Cloisters, stichting van John D. Rockefeller Jr., verrukkelijk aan de
Hudson gelegen, iets ten Noorden van de Washington brug. Een wel geslaagde poging
om veel Fransche en Spaansche middeleeuwsche architectuur en sculptuur onder te
brengen, en daar tevens prachtige tapisserieën uit de 15de eeuw (de eenhoornserie)
te huisvesten.
Daarna naar de Hispanic Society of America met veel boeken en andere
documenten over Spanje en een aantal schilderijen van Spaansche schilders, die
slecht hangen en meestal ook in slechten toestand verkeeren. Ik herinner mij twee
kleine uitstekende portretten door Velazquez. 25 jaren geleden kende ik aan deze
instelling den bibliothecaris Mr. Martin, die reeds in 1916 overleden bleek te zijn.
Er zijn ook nog al wat schilderstukken van Zuluaga en Sorolla, de eerste beter dan
de laatste. Het in hetzelfde complex gelegen Museum of the American Indian was
niet open. Het gebouw van de America Geographical Society, eveneens hier, bezocht
ik niet.
Den namiddag bracht ik door in het Metropolitan Museum, afdeeling oude
schilderkunst. Tien Rembrandts, drie Vermeers (behalve die van Altmann), waarvan
ik de bekende ‘Allegorie’ het minst bewonder. Een Hubert (?) van Eyck en een
prachtige Breughel - boeren op het land werkende. Ontmoet Mr. Irving, acting director
van het Museum.
's Avonds Statius Muller, zijn vrouw, Kiès, den hoofdagent der
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Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij op Curaçao, ten eten in het
‘Casino on the Park’, waar Kiès een flesch champagne met zijn danskunst won.

22 Juni 1939.
Nog eens de Frick-collectie bezocht, die juist met een prachtige Diana van Houdon
verrijkt is. Het groote zelfportret van Rembrandt, zijn Poolsche ruiter, de senator van
Tintoretto, de jonge man van Titiaan en St. Jerome van Greco blijven de hoofdfiguren
daarvan.
's Middags aan boord van de ‘Statendam’. Afscheid van Jet en Huug. Vertrek naar
Europa.

a/b ‘Statendam’, 29 Juni 1939.
Vanavond komen we te Plymouth aan, morgen te Boulogne, overmorgen thuis. De
reis was goed, kalme zee.
De boot halfvol. De politieke berichten uit Europa en Azië hadden op het laatste
oogenblik vele Amerikanen aanleiding gegeven hun reisplan te laten varen. Wij zaten
aan de Kapiteinstafel tezamen met van Ketwich Verschuur en zijn vrouw (Els de
Beaufort), Mrs. Spear uit New York, interior architect, een levenslustige bohémienne,
Rombouts, inspecteur van den civielen dienst van de Holland-Amerika Lijn. Kapitein
Barendse is een zeer geschikt man, vol humor. Hij bridget uitstekend. Verdere
medereizigers de jonge (J.L.) Pierson en zijn vrouw (Van Tienhoven), Mevr. Bierens
de Haan (Barbey uit Genève), Noud Waller, Jonker, technisch inspecteur van de
Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’, en zijn vrouw, een Engelsche, voorts vele
Hollanders en Amerikanen, wier namen ik niet ken. De ‘Statendam’ is een prettige,
zeer goed ingerichte boot, decoratie een soort Louis XIV stijl, maar rustig en
comfortabel. De lounge is imposant, de eetzaal als lokaliteit niet kwaad, maar de
geschilderde tafereelen poover van conceptie en uitvoering. Keuken goed en beter
dan op de ‘Nieuw Amsterdam’, bediening goed en geruischloos, ook anders dan op
het vlaggeschip.
De internationale politieke toestand blijft dreigend, in het vaderland stelt Colijn
wanhopige pogingen in het werk om het krakende Ministerie voor uiteenvallen te
behoeden.

8 Juli 1939.
Sedert een week thuis. In Londen en Parijs schijnt men juist toen het ergste gevreesd
te hebben - een gewelddaad in Dantzig, waarbij
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de houding der Japanners te Tientsin komt. Er gebeurde echter niets, maar de toestand
blijft even spannend en in de wereld buiten Duitschland blijft men even somber.
Desondanks is de stemming hier te lande kalm en heel anders dan in September. Abs
van de Deutsche Bank, die Chamberlain en Halifax gesproken heeft, zegt te beseffen
dat men in Engeland niet verder zal toegeven, zegt ook te geloven, dat er een
Verständigung komen zal en geen oorlog. Hij kon mij echter niet zeggen hoe die
Verständigung er uit zal zien. De werkelijkheid is, dat niemand weet, wat er in het
hoofd van Hitler omgaat en dat er zich elk oogenblik een incident kan voordoen, dat
de wereld in vuur en vlam zet. Men hoopt dus maar dat alles zal losloopen, maar ziet
de oplossing niet.
Bij mijn aankomst vond ik het Ministerie afgetreden1 en Colijn bezig, in opdracht
der Koningin een nieuw kabinet samen te stellen, waarin hij tot dusver niet geslaagd
is, daar hij het standpunt van De Wilde inneemt en met een sluitende begrooting wil
werken, zonder de belastingen te verhoogen, dus door bezuiniging2, hetgeen beteekent,
dat onder meer de sociale politiek van Romme geen voortgang kan hebben. Die moet
met geld smijten. De Roomschen plaatsen zich achter hem en weigeren met Colijn
mee te werken. Het blijkt nu zonneklaar dat Colijn in 1937 verkeerd gedaan heeft
de kabinetsformatie niet aan de Roomschen over te laten en deze eerst te aanvaarden,
nadat zij erin gefaald hadden. Hij had in tweede instantie een veel sterker Ministerie
kunnen vormen, waarin de Roomsche invloed minder groot geweest zou zijn dan in
het zwakke stel dat hij toen bij elkaar bracht. Thans is het weer verkeerd, dat hij Hare
Majesteit niet eerbiediglijk naar Verschuur of Deckers verwijst. In een vergadering
der Kamerfractie en het Dagelijksch Partijbestuur, die ik Woensdag bijwoonde,
besloten de liberalen aan een combinatie waarin hun zienswijze ten aanzien van
financiën, economische en sociale politiek (zij dekt zich met die welke Colijn huldigt,
maar niet altijd in praktijk gebracht heeft) niet mee te doen, tenzij oorlog uitbreekt
en een nationaal kabinet gevormd moet worden.
Gisteren bezoek van Funk, Wirtschaftsminister en Reichsbankpräsident, opvolger
van Schacht. Ik zat tegenover hem aan de lunch door de Nederlandsche Bank in het
Amstel Hotel aangericht. Het is

1
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Per 29 juni 1939 was het vierde kabinet-Colijn afgetreden.
Vgl. Hirschfeld, Herinneringen 1933-1939, p. 144 en Puchinger, Colijn, p. 181.
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geen imposante figuur, die het gesprek gaarne op zijwegen leidt. Steenberghe, de
Duitsche gezant en vele kopstukken uit den handel waren aanwezig. Hij heeft mij
niet duidelijk gemaakt hoe de Kriegswirtschaft in Duitschland voor de
Friedenswirtschaft kan plaatsmaken, zonder geweldige werkloosheid te veroorzaken.
Dat is de voornaamste factor in de vraag: oorlog of vrede.

15 Juli 1939.
Nadat Colijn geen parlementair rechtsch Kabinet in elkaar heeft kunnen zetten, is de
beurt aan Koolen geweest, die het evenmin heeft kunnen doen, en nu is de beurt
wederom aan Colijn, ditmaal waarschijnlijk een ministerie op breede basis en
extra-parlementair. Van liberale zijde is Van Lidth in de besprekingen betrokken,
die dolgraag weer minister wil zijn. Een bespreking met het dagelijksch partijbestuur,
die vandaag heeft plaats gehad, ben ik misgelopen, daar ik de proeftocht van de
‘Oranje’1 meemaakte, evenals Fock en Gelderman. Het is te hopen dat hij zich niet
laat verleiden een faciele politiek te aanvaarden. Al blijft onze kamerfractie vrij, de
liberale zaak en het land zouden er mede niet gediend zijn.

17 Juli 1939.
Vandaag bezocht ik den antiquair Rosenberg in zijn huis Keizersgracht No. 649, dat
ik 60 jaren geleden als knaapje van 7 jaren verliet.2 Het was een kleine ontroering
de kamer te betreden waarin ik aan de voeten van mijn moeder speelde, de eetkamer
te herkennen, ja zelfs den moerbeiboom in den tuin van den buurman, waarvan de
vruchten ons door een vriendelijken man, den heer Van Eyck, over de schutting
aangereikt werden. In de boven-achterkamer stierf mijn moeder in 1876. Ik herinner
mij haar nog in haar bed, met een groot saai gordijn bedekt, te zien liggen.
Waarschijnlijk haar sterfbed.
In datzelfde huis onderhandelde ik thans over den aankoop van twee beeldjes van
Klaus Sluter voor het Rijksmuseum.

18 Juli 1939.
Gisteravond belde Van Lidth mij op, die met Colijn besprekingen over een te vormen
Kabinet voert, om mij te vragen of ik een geschikten candidaat voor Economische
Zaken en een voor Sociale

1
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Zaken wist. Hij noemde De Vooys (een liberaal moet het niet zijn) voor Economische
Zaken. Ik sliep er een nachtje over en beval Schouten1 (het Antirevolutionaire
Kamerlid) voor dit departement en Jitta2 voor Sociale Zaken aan. Schouten schijnt
niet in aanmerking te komen. Als tweede candidaat vereenigde ik mij toen met De
Vooys, die waarschijnlijk Vrijzinnig-Democraat is, bekwaam genoeg, maar geen
krachtige figuur, bij de Algemeene Kunstzijde Unie door Van Vlissingen3
overschaduwd. Van Lidth zeide mij Jitta reeds eerder genoemd te hebben, doch op
een vrij koele ontvangst bij Colijn gestuit te zijn. Hij is trouwens niet eens zeker, of
deze wel op een zakenkabinet uit is, zoo niet, dan heeft van Lidth weinig lust mee
te doen. Oud ‘boudeert’, zegt van Lidth, reden waarom Colijn over Bodenhausen
voor Financiën denkt. Van Dijk en Patijn blijven aan, hoewel de laatste een zwakke
kracht is, hetzelfde geldt voor Van Boeyen en Van Buuren, maar deze geeft meer
aanstoot dan gene. Van Lidth sprak ook over De Kat Angelino voor Onderwijs en
Jongejan voor Economische Zaken, kortom een verward knibbelspel. Dat Oud weer
ministerieele neigingen koestert, begreep ik ook van Rotterdamsche zijde, waar men
hem een dergelijke minachting voor het burgemeesterschap onder het oog wilde
brengen.
Naar mijn meening had men aan een der militante Roomschen de opdracht moeten
verstrekken. Goseling komt echter wegens Oss4 niet in aanmerking. Steenberghe,
Romme en Welter hebben niet genoeg prestige en Verschuur wordt niet voldoende
vertrouwd als hoofd der regeering. Aldus Beelaerts aan boord van de ‘Oranje’.

21 Juli 1939.
Het wordt nu wel een zakenkabinet, maar het is nog niet compleet. Colijn, van Boeyen,
Patijn en Van Dijk blijven. Van den Bussche5 komt aan Koloniën, Van Lidth aan
Waterstaat, De Vooys waarschijnlijk aan Economische Zaken, Jitta heeft om
gezondheidsrede-

1
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De geruchtmakende zaak rond het optreden van de minister van justitie Goseling t.a.v. de
kon. marechaussee-brigade te Oss, vanaf april 1938; deze laatste zou zich in haar bestrijding
van misdadigheid in Oss vergaloppeerd hebben. De minister werd ervan verdacht
geloofsgenoten te sauveren. Vgl. Oud, Jongste verleden, dl. VI, p. 115 vlg. en Nagel,
Criminaliteit van Oss.
C. van den Bussche.
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nen voor Sociale Zaken bedankt. Bodenhausen komt aan Financiën. Colijn spreekt
met Kranenburg1 over Justitie, doch de houding der Vrijzinnig-Democraten is nog
onzeker. Weigeren zij, dan zullen sommige liberalen willen, dat ook Van Lidth zich
terugtrekt, ten einde het etiket rechts te vermijden. Of dit in het belang der partij is,
betwijfel ik. Waarschijnlijk nog minder in dat van het land. Voor Sociale Zaken en
Onderwijs heeft Colijn nog geen menschen. Ik heb Hacke respectievelijk Bruch
genoemd, de laatsten antirevolutionair gedeputeerde in Noord-Holland, hoewel Colijn
daarop wel van zelf gekomen zou zij, indien hij hem wenscht. De Kat Angelino heeft
voor Onderwijs bedankt. Van Buuren verdwijnt gelukkig van het tooneel. Ik schrijf
een dergelijk kabinet geen lang leven toe2, maar Colijn hoopt er de verkiezingen van
'41 mee te halen.

22 Juli 1939.
Rutgers telefoneert mij, dat het Ministerie in elkaar zit. De Vooys accepteert
Economische Zaken, maar kan zich eerst tegen 15 Augustus vrij maken. De
Vrijzinnig-Democraten, dus ook Kranenburg, houden zich afzijdig; zij houden zich
voor een latere combinatie Rood-Roomsch vrij. Dit is mijns inziens de scheidingslijn
met de liberalen, reden waarom ik Rutgers te kennen heb gegeven, dat ik geen bezwaar
tegen Van Lidth's ministerschap koester. Aan Onderwijs komt Schrieke, vroeger
directeur van Onderwijs in Indië, thans aan het Koloniaal Instituut, aan Justitie De
Visser, procureur-generaal te Arnhem, aan Sociale Zaken Damme3 van de P.T.T.,
alles tezamen genomen een knap stel. De eenige dien ik in het geheel niet ken, is De
Visser. Ik heb eenige twijfel ten opzichte van Patijn en Van Boeyen. Damme is een
goed administrateur, maar wat hij aan het moeilijke en juist nu sterk onder de loup
genomen departement van Sociale Zaken zal vertoonen, moet afgewacht worden.
Van de afgetreden Ministers betreur ik Welter, maar ik denk, dat Starkenborgh
beter met zijn opvolger overweg zal kunnen. Welter is zeer belangstellend en van
Indië goed op de hoogte, maar weinig bezonken en niet sterk op het gebied van
economie en financiën; voorts Steenberghe, een helderen, frisschen man met
gevaarlijke economische inzichten. Romme ken ik weinig: hij is nog gevaarlijker;
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samen ruïneeren zij met plezier het land. De goede Slotemaker1 was, geloof ik, zeer
aan zijn stoel gehecht. Een regent is hij allerminst, in het oog van velen een pias.
Van Buuren moet bekwaam zijn, hij is tevens een drijver en, naar men zegt, een
onaangenaam man in de samenwerking. Goseling is mij weinig bekend; de eenige
aanraking die ik met hem had, was op het gebied van het zeerecht, waarop hij de
ratificatie der Hague Rules op mijn voorstel inwilligde. Zijn heftig optreden en starre
houding in zake Oss hebben hem voor de Kamer onacceptabel gemaakt; hij lijkt mij
overigens geschikt en heeft den naam van zeer intelligent te zijn.
Ik ben alleen thuis en in het land. Olga2 is naar Zwitserland vertrokken. Jan3 is
sedert kort te Hongkong. Jet te New York, Jérôme en Frederik zwalken op zee, de
één naar Italië, de ander naar Noorwegen, Alex is nog op school te Zuoz.

24 Juli 1939.
Gisteren overleed Jongejans, de oud-resident van Atjeh, bij wien ik verleden jaar
April met Jet logeerde. Hij werd kort daarna zwaar ziek, repatrieerde in September,
vestigde zich in Den Haag en was, naar allen aanschijn, de laatste maanden aanzienlijk
beter. Onverwacht ontving ik van zijn vrouw het bericht van zijn heengaan op
56-jarigen leeftijd. Ik betreur dit vroege sterven van dezen goeden bestuursambtenaar
en aantrekkelijken mensch.
De Roomschen zijn woedend op Colijn. Volgens Trip, die het nieuwe ministerie
nog zoo kwaad niet vindt, al acht hij Bodenhausen rijkelijk oud voor zijn taak en De
Vooys en Van den Bussche te meegaand, is de kans groot, dat zij het spoedig tot
aftreden zullen dwingen. Ik zie dit nog niet zoo in, tenzij zij innerlijk voor een
samengaan met de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij rijp zijn. Officieel
verwerpen zij deze gedachte ten eenen male.
Het is niet duidelijk wat Engeland en Japan overeengekomen zijn. Chamberlain
verklaart, dat de Britsche politiek tegenover China ongewijzigd blijft, maar Tsjang
Kai Shek beschouwt zich door Engeland in den steek gelaten. Te vreezen is een
versluierde capitulatie, zeer ernstig voor het blanke ras. Roosevelt is voorloopig ook
machteloos, nu de Senaat zijn neutraliteitswet met wapenuitvoerverboden naar
oorlogvoerenden geamendeerd heeft.
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De toestand in Europa blijft hoogst gevaarlijk, ofschoon de beurs er in de laatste
week weinig notitie van neemt. Hoe kan Duitschland zijn oorlogseconomie zonder
geweldige werkloosheid in een vredeseconomie omzetten? Durft Hitler het aan of
zal hij zijn uitweg in een bliksemaanval zoeken?
De Amsterdamsche en Rotterdamsche Bank amalgameeren.1 Zij hebben te veel
kapitaal en hun bedrijf is niet rendabel, terwijl zij ieder een geweldige provinciale
outillage bezitten, die sterk gerationaliseerd kan worden, indien het één zaak wordt.
Trip noemt het logisch. Ik vind het koren op den molen der socialisten en dus
bedenkelijk. Andere banken zullen nu wel volgen en de macht wordt in enkele handen
geconcentreerd. Voor de effectenbeurs is het een slag en voor een groot deel van het
personeel ook. Voor de Amsterdamsche Bank is het een middel om Van Nierop2 als
directeur kwijt te raken. Wonderlijk genoeg krijgt hij ondanks zijn euveldaden een
commissariaat.

28 Juli 1939.
Het Kabinet-Colijn is naar huis gestuurd.3 Ik heb het verkeerd ingezien.4 De
Roomschen hebben het toch bestaan het leven aan dit Kabinet onmogelijk te maken,
met steun van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, Vrijzinnig-Democraten,
Christen-Democraten en Communisten. Men zegt, dat zij, indien zij de opdracht
krijgen, zullen trachten een minderheids-ministerie van Roomsch,
Vrijzinnig-Democraten en enkele der nieuw-Christelijk-Historischen te vormen, voor
hun sociale en financieele plannen op de socialisten, voor defensie op
Antirevolutionair en liberaal steunende. Het is gevaarlijk spel. Ik geef niet veel voor
ons staatscrediet in de eerstvolgende tijden, maar de strijd tusschen die welke een
deficitpolitiek in het belang
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De vergadering van commissarissen der A'damse Bank en Rotterd. Bankver. besloten op 21
juli 1939 de directies te machtigen een desbetr. overeenkomst te sluiten, behoudens voor
zover nodig goedkeuring van aandeelhouders. Vgl. details in Keesings Historisch Archief,
23 juli 1939. Zoals bekend kwam als gevolg van de daarop volgende wereldoorlog niets van
de fusie.
Mr. H.A. van Nierop, sinds 1919 dir. A'damsche Bank; hij gaf de wens te kennen af te treden.
Het viel op de motie-Deckers. Vgl. Handelingen Tweede Kamer, 1938-1939, p. 575 vlg. en
Puchinger, Colijn, p. 181.
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der volkseconomie achten en hen die een sluitend budget een onmisbaar onderdeel
van de welvaart beschouwen, de strijd tusschen de voorstanders van een managed
currency en sound money, moet eens uitgevochten worden.

7 Augustus 1939.
Nog steeds Ministerie-crisis. De Roomschen hebben het 5de Kabinet-Colijn laten
vallen zonder de consequenties van de motie-Deckers1 te durven aanvaarden. Hun
rechtervleugel is het met de actie van hun 2de Kamerfractie in het geheel niet eens.
Hij2 wil niet dat de partij met Rood samengaat. Bang voor splitsing is zij3 een toontje
lager gaan zingen. Het is jammer, dat men hem4 toch niet voor de keus gesteld heeft:
bedanken voor de opdracht een Kabinet te vormen of alliantie met socialist en
Vrijzinnig-Democraat. Nu is De Geer bereid gevonden haar uit de impasse te helpen:
indien het mogelijk is de zeer uiteenwijkende standpunten onder één hoedje te
brengen. Hoe bijvoorbeeld liberaal met de Roomsche opvatting op het gebied van
sociale politiek en financiën tot een compromis kan komen, is mij niet duidelijk. Met
menschen als De Geer en Van Lidth, die door De Geer aangezocht is, moet men voor
gevaarlijke concessies bevreesd zijn. Eergisteren vergaderden eenige liberale
kopstukken, Telders, Rutgers, Bierema, Van Lidth en ik, over de vraag of de liberalen
zich moeten laten vinden voor een Kabinet-De Geer op breede basis, dus
vertegenwoordiging der 6 parlementaire partijen. De animo was, behalve bij Van
Lidth die Minister wil blijven, niet groot. In het landsbelang besloot men er toe, mits
het financieele program dat Colijn gesteld heeft (voor zijn 5de Kabinet) ook dat van
De Geer zal zijn en door het nieuw te vormen Kabinet aanvaard wordt, de defensie
van Indië krachtig ter hand wordt genomen, ineconomische investaties
(plan-Westhoff5) worden vermeden.
Een voorwaarde was voorts, dat de te kiezen personen waarborg geven dat een
krachtige politiek gevolgd wordt. Joekes wenscht men bijvoorbeeld niet. Van Boeyen
vindt men een prul. Terpstra6 is ge-
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noemd, maar is ook een te zwakke figuur. Steenberghe zou Economische Zaken weer
kunnen krijgen en Welter Koloniën. Voor Financiën schijnt De Geer aan Sinninghe
Damsté te denken, een oud belastingambtenaar, nu lid van den Hoogen Raad, volgens
Telders zonder eenige beteekenis, en in de tweede plaats aan zich zelf. Dan ware
Bodenhausen, dien Colijn voor Financiën uitgekozen had, ondanks zijn 60 jaren
jaren beter geweest. Maar een tweede liberaal zal niet met de breede basis strooken.
Enfin, De Geer is pas in het beginstadium van zijn pogingen. Het is te hopen, dat hij
slaagt, want dit gezeur heeft in den tegenwoordigen gevaarlijken internationalen
toestand al veel te lang geduurd. Ik verwacht echter weinig goeds van zijn ministerie,
als het komt.
Ik hoor dat de Koningin met het oog op het buitenland geen sterk links georiënteerd
Kabinet wenscht. Dit zou in geen der tegenover elkaar staande kampen gaarne gezien
worden.
Een prinses1 geboren, gelukkig voor de kleine Beatrix2, maar hierna een of meer
zoons, willen we hopen, ofschoon vorstinnen op den troon het er gewoonlijk goed
van af brengen.
Max Schouwenburg overleed dezer dagen. Een merkwaardig mengsel van
scherpzinnigheid, langdradigheid en Christelijk fatsoen. Aan het graf 15 sprekers,
die mij deden terugdeinzen.
Eindelijk heeft Amerika tegenover Japan gehandeld, en wel in den zin dien Pittman
voorstond toen ik hem opzocht; opzegging van het handelsverdrag. Het versterkt de
positie van Engeland, die echter door Chamberlain niet zonder grond als zwak is
afgeschilderd. Het kan zijn Middellandsche Zee-vloot in den uitersten nood naar de
Pacific sturen, maar, zoo zegt hij, zij is misschien nog meer in Europa noodig. Daar
de verdragslooze toestand tusschen Amerika en Japan eerst over 6 maanden intreedt
en Japan dan eerst door boycot zwaar getroffen kan worden, kan het zich voorloopig
nog alles permitteeren. De intern steeds slechter wordende toestand zal de
heethoofdige militairen (incluis marine-mannen) niet weerhouden hun coup te slaan,
een wanhoopscoup, want Japan lijkt in China vastgeraakt en Rusland geneert zich
aan de Mongoolsche grenzen hoe langer hoe minder tegenover de Jappen. Maar wat
is het Russische leger waard?
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9 Augustus 1939.
Het Kabinet is tot stand gekomen, maar niet op breeden grondslag.1 Antirevolutionair
heeft niet willen meedoen, doch op het laatst werd Gerbrandy bereid gevonden. Hij
is een ‘ordenaar’ en vertegenwoordigt zijn partij niet. Of Bolkestein met goedkeuring
der Vrijzinnig-Democraten zitting heeft genomen, heb ik nog niet kunnen vaststellen.
Van Lidth heeft zich vasthoudend betoond en den Ministerzetel geweigerd, reeds
voordat vaststond dat de ordenaars de meerderheid zouden krijgen. Hem was het
genoeg, dat de financiën onder den invloed van twee socialisten en twee Roomschen
bedreigd zijn. Een ongelukkige rol spelen de Christelijk-Historischen, de eenige
partij die officieel hulp aan Roomsch-Rood biedt. Het zal in hun kamp niet goed
opgenomen worden. Van Kleffens, die Buitenlandsche Zaken, en Dijxhoorn, die
Defensie krijgt, noemen zich neutraal.
Wat kunde betreft, kunnen ettelijke der nieuwe bewindslieden door den beugel:
De Geer zelf, Van Kleffens, Bolkestein, wiens ideeën over onderwijshervorming
goed zijn, en Van den Tempel2, die vrij gematigd zal blijken te zijn, althans dat
vertrouw ik. Een vraagteeken is Albarda aan Waterstaat. Zal hij de verkeerscoördinatie
intrekken? Gerbrandy moet ook bekwaam zijn. Welter, zonder Colijn achter zich, is
niet ongevaarlijk, impulsief als hij is. Dijxhoorn is een onbeschreven blad. Jammer
dat Van Dijk zijn ambt moet neerleggen. Van Kleffens is veel bekwamer en handiger
dan Patijn, kent ook de politieke vraagstukken van den dag veel beter. Of hij flink
zal weten te zijn, moet afgewacht worden. Chef van de politieke afdeeling is sedert
1 Augustus Van Roijen3, jong, maar zeer bekwaam.

10 Augustus 1939.
Gisterenavond is Mannheimer plotseling gestorven. Trip, die mij naar aanleiding
daarvan verzocht bij hem te komen, zeide mij, dat zijn zaken niet in orde zijn en dat
hij daaromtrent, zooals nu gebleken was, valsche voorstellingen aan Trip gedaan
heeft. Hij zit vol met onverteerde Fransche en Belgische obligaties. Zijn liquiditeit
is nihil. Of en welk tekort dreigt, kan men nog niet zeggen. Indien Reynaud,
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om de Fransche obligaties op koers te houden, die welke bij Mannheimer zijn,
terugneemt, zijn de kansen aanzienlijk beter, maar het is de vraag of de Fransche
Regeering het doen kan.
De Nederlandsche Bank heeft een vordering van 12 millioen gulden op
Mannheimer, die volgens Trip alleszins goed gedekt zijn.
De beurs was onbewogen op het bericht, men wist te vertellen, dat de
arbitrageposten, die met Mendelssohn liquide en nog niet gedekt waren, maar op
andere wijze gedekt moesten worden. Trip was zichtbaar onder den indruk. Hij heeft
Mannheimer in zijn operaties, zoo lang ze in het belang van het land waren, gesteund
en stelde vertrouwen in hem. Zijn laatste zaken heeft hij echter geweigerd. Het
vermoeden ligt voor de hand, dat Mannheimer een einde aan zijn leven maakte. Hij
was echter zwaar hartziek, zoodat een physieke stoornis onder invloed der
gebeurtenissen even goed mogelijk is. Met hem daalt een geniaal avonturier te grave,
die zijn geboorteland door zijn valuta-politiek veel kwaad gedaan heeft, maar voor
de Amsterdamsche markt van grote beteekenis was. Aan die beteekenis is nu ook
een einde gekomen, want wij hebben geen andere figuur van allure in de bankwereld,
die een internationale rol kan spelen. Het huis Mendelssohn heeft nu ook zijn tijd
gehad. Voor Van Aalst, die President-Commissaris ervan is, moet dit een hoogst
onaangenaam einde zijn, te meer daar zijn zoon1 mede-firmant is. Het is te hopen,
dat de zaak geen politieke gevolgen in Frankrijk heeft. Reynaud was zeer met
Mannheimer gelieerd.
Ik heb Mannheimer zelden ontmoet en in de laatste 10 jaren in het geheel niet. Hij
meende, dat ik hem in zijn sociale aspiraties tegenwerkte, omdat ik hem in 1929 niet
in het Nationale Comité van ontvangst voor het Congres der Internationale Kamer
van Koophandel wilde opnemen. Ik deed dat echter omdat hij toen nog Duitscher
was. Ik heb hem overigens geen stroo-breed in den weg gelegd, maar gevoelde mij
ook niet tot hem aangetrokken. Van Aalst en de Nederlandsche Handel-Maatschappij
hebben hem geweldig nageloopen en stonden een tijdlang onder zijn invloed.

19 Augustus 1939.
De Mendelssohn-affaire is er niet fraaier op geworden. Crediteuren ten bedrage van
bijna 300 millioen, activa voornamelijk bestaande in Fransche staatsobligaties en
schatkistbiljetten. Geen persoonlijk
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vermogen van Mannheimer en onbeduidend bij de andere firmanten. De banken zijn
grootendeels gedekt door genoemd onderpand, dat in geval van oorlog, die steeds
dreigt, en nu weer meer dan eenigen tijd geleden, sterk in koers zal dalen. Intusschen
tracht men een steunsyndicaat te vormen, waarbij de Fransche Regeering een
belangrijke rol moet spelen door het terugnemen van een groot deel van wat anders
aan de markt zal komen. Het eerste bericht wilde, dat er geen Nederlandsche
crediteuren van beteekenis waren. Het tegendeel is waar. In de eerste plaats de
Nederlandsche Handel-Maatschappij, die met 30 millioen op de lijst paraisseert.1
Men kan gerust van slecht beleid spreken. De Twentsche Bank, Incasso-Bank,
Rotterdamsche Bank, Hope, Vermeer en De Bary zijn den dans ontsprongen met
dien verstande dat De Bary een ongedekte vordering ten bedrage van een klein
millioen ($ 49.000) op Mannheimer bezit, voortspruitende uit een
syndicaatsdeelneming. Mannheimer is het gestorte geld schuldig. Het is de vraag of
hier van verduistering gesproken kan worden. Waarschijnlijk komt nog vuile wasch
te voorschijn. Hoe groot het geheele verlies van Mannheimer zal zijn, kan bij voeten
en vamen niet geraamd worden. In elk geval is het een leelijke bladzijde in de
geschiedenis van het Nederlandsche bankwezen, koren op den molen van de Nationaal
Socialistische Beweging.2
De internationale heksenketel is weer hevig aan het koken, zonder dat er veel
gebeurd is. Men is nu ook in Duitschland nerveus, terwijl men er lang deed, en deze
meening ook met succes bij het volk verspreidde, alsof er geen oorlog te vreezen
was, daar de Führer den vrede wilde. Nu begint de Duitsche pers echter van de
Duitsche eer te spreken en beschuldigt Engeland ervan Polen op te hitsen. Er is geen
enkele oplossing in het zicht. De oogst is binnen, het Duitsche leger is gemobiliseerd,
alles doet aan de Septemberdagen van 1938 denken. Tot nu toe is men hier te lande
echter doodkalm. De Geer is rustig vacantie in het buitenland gaan nemen. Van
Kleffens, dien ik dezer dagen opzocht, is matig optimist, zonder bepaalde reden. Hij
meende te weten, dat Duitsche generaals Engeland bezocht hebben en met den indruk
teruggekeerd zijn, dat men daar niet weer

1
2

Vgl. hier p. 1400.
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toegeven zal, het tegenovergestelde van hetgeen door Von Ribbentrop maar steeds
beweerd wordt. Dat Italië geen oorlog aandurft, hoort men van alle kanten, maar
anderzijds zit Japan op het oogenblik te wachten, dat de strijd in Europa losbreekt
om zelf zijn slag te slaan.

20 Augustus 1939.
Ik bezocht gisteren Hirschfeld om hem te verzoeken den heer Visser1 aan het
Departement van Justitie het groote belang van een spoedige behandeling van een
request tot goedkeuring van de statuten van de nieuw op te richten N.V.
‘Gemeenschappelijk Bezit van aandeelen H. Albert de Bary & Co.’ onder het oog
te brengen, hetgeen hij beloofde te zullen doen.
Het is het oogenblik over deze zaak iets vast te leggen. Ik nam het commissariaat
bij De Bary aan, omdat Redelmeier, de directeur, mij verzekerde, dat het in de
bedoeling lag, deze in meerderheid Duitsche onderneming een overwegend
Nederlandsch karakter te verschaffen, hetgeen ik een voornaam Nederlandsch belang
achtte. Het maatschappelijk kapitaal was 20 millioen, waarvan 15 uitgegeven. Hiervan
is 6 millioen in handen der Deutsche Bank, 4 millioen in die van een groep die door
Redelmeier geleid wordt, en 5 millioen in portefeuille, in 1935 overgenomen van de
Deutsche Bank tegen verschillende vorderingen op haar.2 Ik heb steeds begrepen dat
deze 5 millioen te gelegener tijd op de markt of bij een bevriende bankinstelling (er
werd wel over Barclays en de National City Bank gesproken) geplaatst zouden
worden, doch, zooals mij later bleek, was De Bary daarbij afhankelijk van de
goedkeuring der Deutsche Bank, die over de ‘Modalitäten’ van een verkoop mee te
praten had. Intus-
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E.W. Visser.
Vgl. details over De Bary hier p. 1398. De N.V. Gemeenschappelijk Bezit van aandeelen
Handel-Maatschappij H. Albert de Bary & Co. N.V. te Amsterdam werd op 13 september
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vernederlandsing brak de oorlog uit, waardoor de zaak teruggedraaid moest worden. In het
naoorlogse beheer speelde Heldring nog een rol. De bank is thans voor gelijke delen eigendom
van de Deutsche Bank, Société Générale, Banque de l'Indochine, de Kreditanstalt Zürich en
de Amsterdam-Rotterdam Bank.
Mededeling van H. Albert de Bary & Co. N.V. te A'dam en de heer Hendrik Muller te Laren.
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schen waren de heeren Van Doorninck, Kessler1 en Wiebenga2 ook als commissaris
toegetreden, waardoor de meerderheid van commissarissen Nederlandsch werd. Ik
geloof dat Redelmeier in zijn meening, dat hij over de 5 millioen feitelijk kon
beschikken, bonafide is geweest. Hij behandelde destijds alles in groot onderling
vertrouwen met den President-Commissaris, den heer Schlieper, directeur der
Deutsche Bank. Deze stierf in 1937. Ik volgde hem in het presidium en als gedelegeerd
commissaris op, terwijl de heer Abs door de Deutsche Bank als opvolger aangewezen
werd.
In November 1938 vonden de jodenvervolgingen in Duitschaland plaats, waarbij
bloedverwanten van Redelmeier op de gruwelijkste wijze mishandeld werden.3 Dit
greep hem geweldig aan, en na zwaren innerlijken strijd verklaarde hij zoo geheel
anders tegenover zijn vroegere landgenooten te staan, dat de dagelijksche aanraking
met hen, die bij De Bary voorkomt, voor hem onmogelijk was geworden en hij dus
naar Canada wilde verhuizen en zijn betrekking neerleggen moest. Ik bewoog hem
echter, voorloopig niet meer dan een oriëntatie-reis daarheen te maken en daarna te
beslissen. Voor De Bary, die hij op de tegenwoordige hoogte gebracht heeft, was dit
een geweldige slag.
Daar de omstandigheden voor de plaatsing der 5 millioen aandeelen niet gunstig
waren, werd dit punt langen tijd niet ter hand genomen. Dit veranderde echter toen
Hitler, tegen zijn plechtige verzekeringen in, Tsjechoslovakije overweldigde. Toen
moest aangenomen worden, dat de eerstvolgende gewelddaad van zijn kant,
waarschijnlijk tegenover Polen, oorlog tusschen Duitschland eenerzijds, Engeland,
Frankrijk en Polen anderzijds ten gevolge zou hebben. In verband hiermede werd de
vernederlandsching van De Bary dringend noodig, wilde men de plaatsing op de
zwarte lijst door Duitschland's vijanden in het geval van oorlog voorkomen. In overleg
met mij stelde de directie dus voor, de 5 millioen aandeelen aan een op te richten
Nederlandsche holding company over te doen, die haar eigen aandeelen op een
gunstig tijdstip aan de markt zou brengen. De heer Abs opponeerde, verwees naar
het bestaande recht der Deutsche Bank en
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zeide niets van de vroegere mondelinge afspraken met den heer Schlieper te weten.
Dat ook de Deutsche Bank een zeer groot belang bij de erkenning van De Bary als
Nederlandsche onderneming had, wilde hij aanvankelijk niet erkennen, terwijl hij
zeide niet aan oorlog te gelooven. Een ernstig conflict ontstond aldus, waaraan eerst
een einde kwam, nadat de Nederlandsche commissarissen en de directie medegedeeld
hadden, dat zij de verdere verantwoordelijkheid niet wilden dragen, indien het voorstel
der directie niet spoedig aangenomen werd. In een commissarissenvergadering op 2
Augustus, nadat Abs hier herhaaldelijk geweest was en op dien dag ook zijn oudere
collega's Kimmich1 en Rösler2 meegebracht had, werd overeenstemming bereikt. Ons
standpunt zegevierde. De eenige concessie die wij deden, was de bepaling dat van
de 5 millioen voorloopig slechts 2½ millioen geplaatst zouden kunnen worden. Voor
de overige 2½ millioen, evenals voor de 5 millioen die nog niet uitgegeven zijn, doch
krachtens de statuten uitgegeven mogen worden, wenscht de Deutsche Bank bepaald
te zien, dat 2 commissarissen in den Raad de uitgifte van deze 7½ millioen kunnen
verhinderen, dus Abs plus één der twee andere Duitsche leden van den Raad. Dit
punt is nog open: wij achten ons niet verantwoord, een dergelijk vetorecht in den
Raad aan een minderheid toe te kennen en zouden ons er slechts bij neerleggen,
indien het beperkt werd tot een termijn, gedurende welken men vermoedelijk toch
geen verdere aandeelen (boven de eerste 2½ millioen) zal plaatsen. Als zoodanigen
termijn stelden wij 3 jaren voor. Antwoord is nog niet ontvangen, terwijl oorlog elk
oogenblik kan uitbreken.
Intusschen heeft Redelmeier besloten, zich in Canada te vestigen, en heeft hij
machtiging ontvangen, daar een dochteronderneming van De Bary op te richten. Hij
zal hier door den heer Wiebenga vervangen worden.3

22 Augustus 1939.
Gisteren werd de wereld verrast door het bericht van de afsluiting van een
handelsverdrag tusschen Duitschland en Rusland, vanmorgen door dat betreffende
een non-agressie-verdrag tusschen dezelfde staten. Dit verandert het wereldbeeld ten
eenenmale. Duitschland
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en Italië zullen nog meer van den hoogen toren blazen, in den rug door het neutrale
Rusland gedekt. Maar wat zal het gevolg op den politieken toestand zijn? Zal Polen
nu toegeven? Duitschland is waarschijnlijk met den corridor in Dantzig niet meer
tevreden. En zullen Engeland en Frankrijk den moeilijken strijd aandurven? Dit ware
koren op den molen van Rusland, dat gaarne een Europeeschen strijd ziet, waarna
het hoopt de wereldrevolutie te brengen, maar leggen de democratieën zich bij den
toestand neer (waarschijnlijk de halveering van Polen insluitende), dan is Duitschland
in Midden-Europa en den Balkan oppermachtig en zal het zich te zijner tijd tegen
het Westen keeren.
Voorloopig: mijn berichtgever, die mij verleden jaar, uit de Baltische landen
teruggekeerd (De Graaff1), zeide, dat men daar meende, dat Duitschland en Rusland
bezig waren elkaar naderbij te komen, had gelijk! En welk een gebrekkige diplomatie
houden Engeland en Frankrijk er thans op na! Maar Japan zal leelijk op zijn neus
kijken.
Trip zeide mij heden, dat hij de prostaat-operatie moet ondergaan. Ernstig nieuws
in dezen bewogen tijd. Hij zag er geagiteerd uit en De Beaufort2 zeide mij later, dat
hij (Trip) somber gestemd is. Een bedenkelijk ding lijkt mij dat hij eenige maanden
geleden een zware blaasbloeding heeft gehad en een veel te hoogen bloeddruk heeft,
terwijl zijn zenuwen onder de Mannheimer-crisis3 lijden. Over het bestuur der bank
door De Beaufort en Westermann Holstijn zegt hij zich geen zorgen te maken. Ik zal
geregeld met hen voeling houden en geef alle vacantieplannen, voor zoover nog
aanwezig, op. Ik laat Frederik4 uit Engeland terugkomen.

26 Augustus 1939.
Tot heden toe zag het er elken dag onheilspellend uit. De aanval op Polen,
waarschijnlijk in overleg met Rusland, scheen beslist. De Duitsche bladen spreken
openlijk van het herstel der vroegere grenzen, niet meer van Dantzig en den corridor
alleen, en daar de Russen niet voor niets ten gunste van het dusver gehate Duitschland
overstag gegaan zijn, zou het vermoedelijk op een verdeeling van het land uitgeloopen
zijn. Vanmorgen is er een schijn van hoop. Hitler heeft
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de rede te Tannenberg op morgen afgelast en Henderson, zoowel als de Fransche,
Italiaansche en Japansche ambassadeurs, bij zich laten komen, waarop Henderson
per vliegtuig naar Londen is vertrokken, naar men zegt met een boodschap voor zijn
regering. Men ziet echter niet hoe Hitler zich van Polen los kan praten en Dantzig
laten varen. De afsluiting van het Russisch-Duitsche pact heeft Engeland verbetener
dan ooit gemaakt; het oude spelletje: eerst rooven en dan de vredeshand uitsteken
gaat daar niet meer op en wantrouwen tegen Rusland en Duitschland is er diep
geworteld.
Ik heb den indruk dat indien Hitler desondanks weifelt, het is omdat de Italianen
niet in den strijd betrokken willen worden - de antipathie tegen den Duitschen
bondgenoot is er zeer verspreid en zij zijn nu eenmaal krachtiger met den mond dan
met het geweer. Zooals te verwachten was, zijn de Japanners verontwaardigd over
het verraad van Duitschland, met hetwelk zij het anti-komintern pact gesloten hadden,
terwijl Franco niet begrijpt hoe Duitschland en Italië, die in den burgeroorlog slechts
weinige maanden geleden tegen de bolsjewieken vochten en hun overwinning als de
grootste ramp voor Europa beschouwden, plotseling hun grootste vrienden zijn.
Een mooie wereld! Duitschland slokt Oostenrijk, tegen alle beloften in, op.
Engeland en Frankrijk laten Tsjechoslovakije, bondgenoot van Frankrijk in den steek,
waarop Duitschland, opnieuw met woordbreuk, ook Bohemen inpikt. Daarop verraadt
Rusland Engeland en Frankrijk door achter hun rug, terwijl het met hen onderhandelt,
een pact met Duitschland te sluiten, waarmede Duitschland op zijn beurt verraad aan
Japan pleegt. What next?
Het is in 1931 begonnen toen Japan het 9-mogendheden verdrag (Pacific) schond,
door China in Mantsjoerije aan te tasten. Engeland heeft zich daarbij neergelegd,
ofschoon Amerika het voorstelde een gezamenlijke actie tegen deze euveldaad te
ondernemen. Daarop zijn steeds meer daden van geweld tegen de internationale orde
begaan, met als resultaat den chaos.

29 Augustus 1939.
Algemeene mobilisatie in Nederland. Jérôme1 is opgeroepen en meldt zich vandaag
te Voorschoten aan. Henderson is gisterenavond laat uit Londen te Berlijn
teruggekeerd en bracht het antwoord van
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de Britsche regeering aan Hitler over. Indien Hitler aan de Engelschen hetzelfde
heeft laten weten als hij aan Daladier deed, is er weinig hoop op behoud van den
vrede, tenzij hij bluft of de stemming in Duitschland die alles behalve oorlogszuchtig
is, hem verhindert het sein voor den aanval te geven.
Vanavond zullen we het weten.
's avonds
Nog geen antwoord uit Berlijn.

31 Augustus 1939.
Eenige dagen van koortsachtige onderhandelingen tusschen Londen en Berlijn. De
berichten uit Engeland wijzen op groote vastberadenheid, die uit Duitschland op
verslagenheid, Van Kraft durch Freude geen sprake. Maar Hitler schijnt nog geen
kamp te geven. Polen moet er aan en dan wil hij praten. De laatste berichten zijn,
dat het non-agressie pact tusschen Duitschland en Rusland door Moskou geratificeerd
is en dat Engeland zijn vloot mobiliseert en al zijn reserves oproept. Kans op vrede
nihil, tenzij Duitschland bakzeil haalt.
Mussolini, Hitler, Chamberlain, Daladier, Wie Wint?: Stalin.
Vandaag met prachtig weer met Frederik over Hollysloot naar Monnikendam
gewandeld. Ik kon mij de wereld niet in bloed en ijzer voorstellen. Men is daar op
100 km van de stad, in werkelijkheid maar 9 of 10. ‘Wai marken hier niks van die
drokte in de wereld’, zei een boer met wien ik een praatje maakte, ‘Vaif jongens uit
het dorp (Zuidwoude) zain in dienst en twee paorden gevorderd, da's alles. Maar
daor in Duitschland gaot et niet goed, het is daor veel te streng.’

1 September 1939.
Duitschland is de vijandelijkheden tegen Polen begonnen, zeggende, dat Polen geen
gevolmachtigde naar Berlijn heeft willen sturen om te ‘onderhandelen’ - à la
Schnusschnig en Hacha -. De voorstellen, die overigens, voor zoover men het hier
kan beoordeelen, zoo laat overhandigd werden dat voor een ernstige bespreking geen
tijd gelaten werd, waren op den grondslag: ‘ik neem wat ik begeer en daarna praten
wij verder’. Precies hetzelfde als ten aanzien van de Tjechen.
Hitler's oorlogsrede in den Rijksdag werd klaarblijkelijk in opge-
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wonden toestand uitgesproken. Overwinnen of sterven, was zijn eigen parool. Tevens
was zij zijn politiek testament. Opvolging door Göring/Hess. Zoo zou hij niet spreken
indien hij alleen het verachte Polen tegenover zich had.
In den avond, na een nieuwe Parlementszitting, stelde Engeland dan ook zijn te
verwachten ultimatum aan Duitschland.

2 September 1939.
Trip werd eenige dagen geleden geopereerd. De toestand is tot dusver gelukkig
gunstig.
Willem van Marle, die onder-voorzitter van Commissarissen bij de Nederlandsche
Handel-Maatschappij is, kwam mij heden over den toestand in het bestuur raadplegen.
Het blijkt, dat het groote crediet, aan Mendelssohn verleend, het persoonlijk werk
van Crena de Iongh is, die van te voren nog wel door Hoboken1 gewaarschuwd is
geworden. Dientengevolge is er onder commissarissen een sterke strooming hem
zijn ontslag te geven. Op de laatste vergadering is besloten, dit punt nog aan te
houden, maar de zaak op 7 September opnieuw te bespreken. Ik ried hem aan, dit
ontslag, als het dan noodig was, niet te forceeren met het oog op den tijd waarin wij
leven, en liever tot de jaarvergadering te wachten.
Tot mijn verwondering hoorde ik dat Crena weinig sympathie geniet. Ik heb hem
nooit een figuur gevonden om aan het hoofd der Nederlandsche Handel-Maatschappij
te staan, een zachtzinnig vriendelijk man, wel scherpzinnig, maar geen prestige en
te plooibaar tegenover Van Aalst en Mannheimer, maar overigens wel aantrekkelijk.
Het blijkt, dat men hem niet alleen het laatste verwijt, maar ook een groote mate van
Streberei. Het zou niet eenvoudig zijn een goeden opvolger te vinden.2 Van Marle
noemde Deknatel (van de Clearing) en Van Walree, beiden zeer bekwaam. Walree
is reeds 68 en humeurig, moeilijk in de samenwerking. Deknatel is jonger, de
eigenlijke leider van het Clearing Instituut, vroeger van de Factorij en Inspecteur in
het Verre Oosten. Ik ken hem weinig. Een bezwaar tegen Walree is ook nog zijn
aanhang van de easymoney en deficitpolitiek, die hij op agressieve wijze verdedigt
en waardoor zijn verhouding tot Trip niet best is.
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Van Marle zeide mij dat zijn bezoek geschiedde in overleg met Tegelberg, Voorzitter
van Commissarissen, die zelf fel tegen Crena gekant moet zijn. Van Marle, die een
rustig en bezadigd man is, bleek niet zonder critiek op de leiding van Tegelberg, dien
hij te impulsief en niet zeer bekwaam vond. Geen wonder. Tegelberg is een beste
kerel, maar niet voor leiding van groote zaken in de wieg gelegd.
Daarna kwam het gesprek op de Nederlandsche Bank, waarvan Van Marle eveneens
Commissaris is. Hij zeide ondanks alle achting voor Trip te meenen, dat deze in de
zaak-Mendelssohn een groote fout begaan heeft door een groot bedrag op niet
gevoteerd buitenlandsch emissie-papier voor te schieten. Het was minder erg dan
hetgeen Crena gedaan heeft, die buiten de daartoe aangewezen commissie en tegen
beter advies handelde, maar niettemin zeer te betreuren. Bovendien had Trip zich
als een slecht karakter-kenner geopenbaard, door jarenlang steeds voor Mannheimer
in de bres te springen. Van Marle vond hem ook te ‘judenfreundlich’. Mannheimer
was niet het eenige voorbeeld. May1 is de eerste die in de Raad van Commissarissen
werd opgenomen, Hirschfeld en Ries waren leerlingen van hem. Hij vroeg of ik op
de aanstaande commissarisvergadering (4 September) scherpe critiek verwachtte en
was blij te vernemen, dat ik tot dusver geenerlei aanwijzingen dienaangaande gekregen
had, omdat dit aan een rustige behandeling van zaken bij de Nederlandsche
Handel-Maatschappij niet ten goede zou komen.
Ik zeide hem, dat Trip mij onmiddellijk na het gebeurde en voordat de déconfiture
van Mannheimer bekend was, bij zich uitgenoodigd en open kaart gespeeld had.2
Daarbij erkende hij lichtgeloovig geweest te zijn. Hij heeft jarenlang niet het minste
op Mannheimer's gedrag aan te merken gehad. Hij raadpleegde hem (Trip) in alles
en opereerde bekwaam. Trip beschouwde hem - terecht - als een belangrijk actief in
de financieele wereld, die in het algemeen belang handelde. De emissie-markt had
haar beteekenis voornamelijk aan hem te danken en de Regeering behaalde door
tusschenkomst van Mannheimer ettelijke malen handelspolitieke voordeelen. Zooals
te laat bleek, heeft hij hem (Trip) in den laatsten tijd schandelijk belogen en bedrogen.
Of hij innerlijk valsch was, dan wel, wellicht in
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verband met zijn gezondheidstoestand en het slikken van narcotica, de zin voor
verhoudingen heeft verloren en zich, eenmaal tengevolge van te groote engagementen
in benarden toestand geraakt zijnde, tot bedriegelijke handelingen heeft laten
verleiden, zal wel nooit uitgemaakt worden. Trip gelooft het laatste, ik ben geneigd
het eerste te gelooven, maar met Trip ben ik steeds van meening geweest, dat toen
hij eenmaal op den voorgrond gekomen was, hij overeenkomstig zijn waarde
behandeld moest worden. Ik ben nooit tegen zijn naturalisatie geweest.
De beleening van 12 millioen Fransche schatkistbiljetten bij de Nederlandsche
Bank geschiedde als tijdelijke maatregel op de voorstelling van Mannheimer, dat hij
deze geplaatst had, maar ze tijdelijk ergens moest onderbrengen, omdat de koopers
geen recepissen doch origineele stukken wilden hebben, waarvan het afdrukken
eenigen tijd vorderde. Het is 6-jarig papier (in verband met verlengingsbepalingen)
waarvan men moet aannemen, dat het safe is, terwijl er een behoorlijke marge
aanwezig is. Ik zeide voorts dat Trip volgens zijn zeggen Mannheimer in den laatsten
tijd niet meer gesteund had, toen zijn transacties hem wat omvangrijk schenen te
worden. Ik wees er op dat Trip, hij moge zich hier vergist hebben, een open en loyaal
man is, die uitsluitend in het belang van de bank en het algemeen wenscht te werken.
In dezen geest ben ik voornemens ter vergadering te spreken en overigens voor te
stellen - indien daartoe aanleiding bestaat - critiek te reserveeren, totdat Trip hersteld
zal zijn. De naar antisemitisme riekende opmerking van Van Marle (hij is inderdaad
geen antisemiet) was niet moeilijk te bestrijden.
Er is geen antwoord op het Engelsch-Fransche ultimatum, maar waarom is er geen
tijdlimiet aan verbonden?

Zondag, 3 September 1939.
Vandaag hebben Engeland en Frankrijk aan Duitschland den oorlog verklaard. Zij
konden niet anders. God helpe het hulpelooze menschdom! Mogen ook de Westersche
mogendheden inzien, dat hun belang medebrengt, ons land van de noodige
voedingstoffen en grondstoffen te voorzien, opdat het normale bedrijf zooveel
mogelijk voortgezet kan worden en revolutionaire neigingen, die in het volk, evenals
in 1918, zullen opstaan, wanneer het door lediggang en voedselgebrek gekweld
wordt, onderdrukt worden.
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4 September 1939.
De Engelsche boot ‘Athenia’ met Amerikaansche en Canadeesche passagiers
onderweg naar Montreal getorpedeerd. Het is klaarblijkelijk de bedoeling der
Duitschers Amerika aanstonds tot het opgeven der neutraliteit te prikkelen.
Vergadering der Nederlandsche Bank. Zeer kalm verloopen. De Beaufort gaf een
zeer open exposé van hetgeen gebeurd was, dat geaccepteerd werd.

5 September 1939.
De Duitschers schijnen de Polen voor zich uit te drijven. Menvraagt zich af hoe de
geallieerden Duitschland kunnen aanvallen, behalve vanuit de lucht. Italië blijft
neutraal, maar hoe lang? Zullen de geallieerden het niet voor de keus stellen: voor
of tegen ons? De tegenwoordige positie is te voordeelig voor Duitschland.
Verscheidene schendingen van onze neutraliteit, klaarblijkelijk van Duitschers en
Engelschen kant, zijn reeds voorgekomen. Wij schieten, maar raken niet. De blokkade
van Duitschland, ofschoon nog niet officieel afgekondigd, is in vollen gang. De
Engelschen zetten haar in de mentaliteit van 1918 in, dus zonder de soepelheid van
1914-15, maar de kans dat wij afgesloten worden is voorshands niet groot. Snouck
zeide mij heden, dat de Vereenigde Staten ons in dit opzicht helpen. Voorts maakt
onze goede verstandhouding met België en het feit dat dat land ook neutraal is, dat
wij in veel gevallen gezamenlijk tegenover de oorlogvoerenden kunnen optreden,
terwijl het contact met de Oslo-staten in dit opzicht eveneens nuttig is.
Snouck hoopte dat het zou lukken de Nederlandsche koopvaardijvloot aangewezen
te krijgen als vervoerster voor Nederland, België en Zwitserland via de Nederlandsche
en Belgische havens.
De Regeering wenscht geen Nederlandsche Overzee-Trustmaatschappij, omdat
zij feitelijk wegens het niet meer bestaan van zeeoorlogsrecht en de daaruit
voortvloeiende regelingen betreffende contrabande overbodig is en de
oorlogvoerenden, in casu Duitschland, haar toch niet au sérieux zouden nemen.1
Heden zitting der Eerste Kamer ter afdoening van spoedwetjes. Speeches van den
Voorzitter, den Minister-President en de fractieleiders; groote saamhoorigheid.
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Ik zeide Van Kleffens, dat mijn bedanken voor de eer naar Genève gestuurd te worden,
niet beteekent, dat ik mij niet voor de Regeering beschikbaar stel, zoodra mijn
verplichtingen hier het toelaten. Thans houden de Nederlandsche Bank en De Bary
mij hier.

7 September 1939.
Weinig nieuws van het oorlogsfront. De Franschen schijnen een actie tegen de
Siegfried Linie voor te bereiden. Ik begrijp niet hoe de geallieerden Duitschland
doeltreffend kunnen aanvallen. Het Westfront is, zoo niet onneembaar, geweldig
versterkt. Daarachter kan Duitschland zich vrijelijk naar het Oosten bewegen. Brengt
het Polen op de knieën, dan kan het zich tegen het Westen keeren, al dan niet door
Italië geholpen. Of het dit zal doen, dan wel een stellingoorlog prefereert, want de
Maginot-linie is niet minder sterk, zal afgewacht moeten worden. De luchtoorlog,
hoe wreed ook, zal geen beslissing brengen. Duitschland is trouwens, wat aantal
vliegtuigen betreft, niet minder sterk dan zijn vijanden. De groote oorlogsvloot der
geallieerden zou waarschijnlijk die der Italianen kunnen vernietigen, maar Italië
houdt zich buiten de strijd, waarmede het alleen maar verliezen kan. In het Noorden
kan de Engelsche vloot in hoofdzaak slechts blokkadewerk verrichten en is daarbij
aan het duikbootgevaar blootgesteld. Het lijkt dus op een uithongeringsoorlog neer
te komen, maar de oogsten zijn in 1938 en 1939 in Duitschland goed geweest en het
heeft Rusland als voorraadschuur achter zich. Het zal eerder gebrek aan katoen, wol,
rubber, tin, ertsen (Zweden is een uitkomst) hebben. In Azië blijft Engeland tegenover
Japan zwak, omdat het, Italië niet vertrouwende, zijn vloot niet daarheen kan zenden.
Japan is nu wel hevig op Duitschland verstoord en vreest Rusland, maar daarom nog
niet tot toenadering tot Engeland bereid, dat zijn overwinningen (?) in China ongedaan
wil maken.
Ik heb een zwaar hoofd in dezen strijd der geallieerden. Zij moeten op een Umsturz
in Duitschland hopen. Alle berichten over de stemming onder het Duitsche volk zijn
slecht, maar marcheeren doet het niettemin en het kan lang duren voordat dit einde
komt. En indien Japan en Rusland elkaar vinden?
Intusschen is het zeer te vreezen, dat een langdurige oorlog - ja zelfs één van 6
maanden of een jaar - indien gepaard gaande aan werkloosheid en ontberingen, het
volk hier te lande zal doen kankeren en revolutionaire neigingen zal voeden. Bij den
grooten oorlog
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van 1914/8 kwam dat eerst in 1918, maar tot ver in 1916, ja zelfs in 1917, bleef het
bedrijfsleven, zij het ook gebrekkig, aan het draaien. Toen dit tot stilstand kwam,
werd men opstandig. Indien, zooals te verwachten is, de gealieerden aanstonds een
scherpe blokkade uitvaardigen en ons slechts de allernoodigste mondkost toestaan,
zal die toestand van rebellie spoedig over Nederland komen, hetgeen voor ons land
in de eerste plaats gevaarlijk en voor de geallieerden ongewenscht is. Hun belang is
dus ons niet al te zeer af te sluiten. Dit moet den Engelschen aan hun verstand gebracht
worden. Het zal niet gemakkelijk zijn, want de blokkade-maatregelen zijn in handen
van de Admiralty en den zeer lastigen Churchill, terwijl de Engelsche gezanten
gewoonlijk niet het verstand hebben om dergelijke zaken te overzien. Hetzelfde geldt
voor de Franschen. Wel hebben de Engelschen in Laming een gewieksten
handelsattaché, die Nederland als zijn zak kent, maar het is de vraag of hij kan en
mag meewerken in de richting van groote soepelheid. Het zou van de meeste
beteekenis zijn, indien de Amerikanen ons daarin steunden. Ik verwacht daarvan
meer heil dan van pleidooien onzerzijds tegenover de Engelschen.
Ik ging dit punt vandaag met Michiels van Verduynen bespreken, die de volgende
week als gezant naar Londen gaat. Hij was het geheel met mij eens, maar moet eerst
de kaart van het land leeren kennen. Hij had eertijds veel connecties in Engeland,
doch de tegenwoordige regeerings- en departementale menschen te Londen kent hij
niet. Hij zal er wel gauw in komen. Ik vertrouw dat wij een goeden vertegenwoordiger
in hem zullen hebben, bekwaam, economisch bijgewerkt, sportsman, prettig in den
omgang, spreekt uitstekend Engelsch. Zijn gemakzucht zal hij in de tegenwoordige
omstandigheden wel afleggen. Een bezwaar is, dat de staf van het gezantschap niet
zeer krachtig is. De eerste kracht is en blijft s'Jacob, wiens hart echter niet in orde
is. Teixeira, gezantschapsraad, is een zenuwpees en moet zoo spoedig mogelijk weg.
Karnebeek1, secretaris, is goed, maar heeft 9 jaren te Davos doorgebracht, dus ook
niet forsch. Alleen De Booy2, de marine-attaché, is zoowel geestelijk als lichamelijk
100%.

1
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Jhr. A.P.C. van Karnebeek.
A. de Booy.
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15 September 1939.
De Polen worden opgerold, ondanks plaatselijk heftigen tegenstand. De Poolsche
regeering vlucht al naar Roemenië. Rusland mobiliseert. Waarvoor? Om
terugtrekkende Poolsche troepen op te vangen, of om Poolsch gebied te bezetten,
dat door Wit-Russen en Oekraieners bewoond wordt, vermoedelijk met goedvinden
van de Duitschers, voor wie de verleiding groot wordt, eischen aan Roemezië te gaan
stellen, waarvan Hongarije een groot brok terug begeert en het op die wijze denkt te
krijgen. Allicht komt dan Bulgarije ook in beweging, dat de Dobroedsja van Roemenië
terug verlangt, maar de vraag is dan of Turkije zulks onverschillig zal gadeslaan. In
elk geval wordt de Roemeensche positie hachelijker, te meer daar het indertijd
Bessarabië eigenmachtig van Rusland, toen het zwak was, afgepakt heeft. Zijn
vraatzucht, in 1919 ontplooid, is door de drie benadeelden geenszins vergeten.
In het Westen, een rustige aanval der Franschen op een stukje van de Siegfriedlinie,
waarvan het verloop niet voorzien kan worden.
De Duitschers concentreeren al hun haat op de Engelschen en zijn merkwaardig
gereserveerd tegenover de Franschen. De Italianen, die neutraal willen blijven, zijn
zelfs verdacht vriendelijk tegenover de laatsten. As-sympathieën hoort men niet meer
van hun kant.
s'Jacob schrijft mij, klagende over het gebrekkige werken van de officieele
instanties in Den Haag, nu tientallen van onze schepen in de Downs aangehouden
worden. Men spreekt nu wel weer over een Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij,
die de Regeering eerst niet noodig oordeelde.1 Onder de ambtenaren heerscht
natuurlijk gebrek aan ervaring van blokkade-politiek, en tot nu toe heeft men de
weinige overgeblevenen die uit den vorigen oorlog ondervinding hebben, niet
geraadpleegd. Ik heb in de eerste plaats ten behoeve der schepen de aandacht op
Valstar gevestigd.
De holding company ‘Gemeenschappelijk Bezit aandeelen de Bary’ is dezer dagen
opgericht.2 De ƒ 5.000.000 aandeelen De Bary zijn erin gebracht en de ƒ 4.000.000
van de groep Redelmeier volgen eerlang. Daarmede zal de groote meerderheid in
Nederlandsche handen zijn, aangezien ‘Gemeenschappelijk Bezit’ geheel
Nederlandsch is. Berlijn heeft zich niet verzet, ofschoon het op uitstaande detailpun-
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ten nog niet geantwoord heeft. De Deutsche Bank bezit ƒ 6.000.000, waarvan echter
ƒ 2½ millioen bij de Bary verpand zijn.

16 September 1939.
Zooals te verwachten was, heeft Japan nu ook toenadering tot Rusland gezocht en
verkregen. De gesloten wapenstilstand beteekent op zich zelf niet heel veel, maar
misschien vloeit er het een of andere pact uit voort. In Engeland is men in elk geval
ongerust, in China nog meer. Het is nog niet duidelijk, welk voordeel Rusland bij
zoo'n pact zou hebben, tenzij het agressieve plannen in Europa heeft en den rug tegen
Japan wil dekken, in welk geval het Azië aan Japan overlaat. Dit lijkt niet heel
waarschijnlijk. De ongelukkige Chineezen zijn dan geheel op Engeland aangewezen,
welks pond deze week op ƒ 7, - daalde. Walree, die Japan goed kent, zegt dat het
nieuwe ministerie daar (onder Abe1) gematigd militairistisch is en niet het leger
weerspiegelt zooals het vorige van Hira Numa.2 De stap tegenover Rusland is zeker
niet naar den zin van het leger. Hieruit zou af te leiden zijn dat er geen nieuwe
operaties tegen China meer te verwachten zijn maar hoe knappen de Japanners het
dan met Tsjang Kai Sjek op? De inwendige toestand in Japan wordt gaandeweg
slecht. Met dat al verbeteren de vooruitzichten van de Geallieerden er niet op.

17 September 1939.
Onderhoud op Oud-Crailo op uitnoodiging van Tegelberg en Van Marle die mij
namens alle commissarissen en directeuren dringend verzoeken mij voor het
presidium3 beschikbaar te stellen. Men is tot het inzicht gekomen dat het vertrouwen
van het publiek in de Nederlandsche Handel-Maatschappij niet terugkeert voordat
Crena de Iongh zijn ontslag neemt en iemand in zijn plaats komt die algemeen
vertrouwen inboezemt. De heeren zeggen dat ik zoo iemand ben. Walree, voor wien
men hooge achting heeft en wiens naam ook genoemd is, wordt gezegd minder
bekend te zijn en te lastig van humeur. De directie wil hem bepaald niet hebben als
president. Ik merk op, dat ik bijna 68 jaar ben, gelukkig nog frisch - behalve mijn
levenslange moeite met het slapen, waarop ik echter getraind ben,

1
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Nobuyuki Abe. Zijn kabinet duurde van 30 aug. 1939 tot 16 januari 1940.
Kiichiro Hiranuma. Zijn kabinet duurde van 5 jan. 1939 tot 30 aug. 1939.
Van de Nederlandsche Handel-Mij.
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en wijs op mijn gebrek aan kennis van bank- en cultuurzaken. Heeft Crena reeds
ontslag genomen? Het is hem medegedeeld dat Commissarissen en directeuren het
wenschen, waarbij hij zich neerlegt. Het is hard voor hem, ik mag hem gaarne en
vind de zaak onaangenaam. Ik zal het verzoek echter in beraad houden; moet echter
aanstonds de voorwaarde maken, dat ik, zoolang ik het wensch, president-commissaris
van De Bary blijf, daar ik daarin getreden ben om aan de vernederlandsching mede
te werken, die nu juist dezer dagen vrijwel beklonken is. Dit wordt onmiddellijk
toegestaan.
Volgens de heeren beloopt het voorschot aan Mendelssohn, na 32 millioen bedragen
te hebben, nog 27½ millioen, ‘gedekt’ door Fransche 4% staatsobligaties en Fransche
aandeelen. De Nederlandsche Handel-Maatschappij heeft 10 millioen open reserves,
8 millioen stille, verwacht 5 millioen winst te maken en beschikt over nog een potje,
waardoor het geheele voorschot desnoods weggeboekt kan worden.1 De liquiditeit
is groot, ondanks ongeveer 20% opvraging van de deposito's. De suikerondernemingen
staan voor ƒ 1, - per stuk te boek, de aandeelen Nederlandsch Indisch Landsyndicaat
voor betrekkelijk weinig geld. De cultuurbelangen betreffen voornamelijk suiker en
thee, minder rubber en palmolie. De organisatie der Nederlandsche
Handel-Maatschappij is in de laatste jaren geperfectioneerd.
Men verwijt Crena gebrek aan persoonlijkheid, waardoor hij eerst te lang en te
veel onder Van Aalst, daarna Mannheimer gezeten heeft. Bovendien heeft hij de
waarschuwing van één commissaris, in Juli uitgesproken, in den wind geslagen en
zich niet gehouden aan het voorschrift, de daarvoor aangewezen commissie uit
commissarissen te raadplegen.
Ik zou andere fouten gemaakt hebben, ik zou zeker niet achter Mannheimer
aangelopen hebben.
Daarna bezocht ik Hendrik Muller, wien ik vroeg of hij mijn presidium van De
Bary met dat van de Nederlandsche Handel-Maatschappij vereenigbaar vond. Hij
meende van wel, zal echter morgen zijn collega's raadplegen.
Vervolgens bezoek aan Taudin Chabot, één der directeuren der Nederlandsche
Handel-Maatschappij, in zijn woning, waar ik ook de beide andere directeuren Collot
d'Escury en Pauw aantref. Zij geven mij nadere details over de positie der
Nederlandsche Handel-Maat-
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schappij en haar organisatie. Zij zijn zeer ingenomen met hun onderdirecteur en
afdeelingschef. De accountancy staat in dienst van commissarissen. Ik spreek af, dat
de hoofdaccountant Dinsdagmorgen bij mij komt om de gegevens die ik verlang,
voor te leggen.
Ik zeg hun dat indien ik het aanneem, ik wellicht zal wenschen dat nog een directeur
bijvoorbeeld voor het internationale bankiersbedrijf benoemd zal worden en
commissarissen met eenige zakenlieden versterkt. Ik noem Van Walree; dit valt niet
in goede aarde, vooral niet bij Pauw, die onder hem gediend en zeker moeilijkheden
met hem gehad heeft. Hij overtuigt mij niet, al erken ik Walree's humeurigheid en
ben ik het onder andere met zijn monetaire inzichten niet eens. Destijds was Walree
zenuwlijder. Nu is hij normaal en in het geheel niet de theoreticus, zooals Pauw
beweert. Nous verrons.
Het is een geweldige taak die mij toegedacht wordt.

18 September 1939.
Rusland valt Polen aan en neemt die gebieden terug welke Polen na den grooten
oorlog van Rusland afnam. Het gebeurt in een ommezien, zoogenaamd met
goedkeuring der Duitschers. De kracht van Polen schijnt volkomen gebroken te zijn.
Blijft het hierbij of gaan Duitschland en Rusland gezamenlijk ook Roemenië te lijf?
Het is opmerkelijk dat het stuk van de Oekraine dat Rusland bezet heeft, de Duitschers
van Roemenië afsnijdt. Het loopt tot dusver slecht met de geallieerden. Ook een
Britsch moederschip voor de luchtmacht werd vandaag getorpedeerd. Het pond is
op ƒ 7, - gedaald.
Ik sprak vandaag Van Roijen en Schaepman, die zoojuist hoofd van de
handelsafdeeling ter vervanging van den nietswaardigen Hooft is geworden, een
goede keus, over een stap der Nederlandsche Regeering bij de Japansche om het Yen
saldo der Java-China-Japan Lijn dat tot 800.000 Yen is gestegen, te verminderen.
Sedert het voorjaar hebben de Japanners het laten bevriezen. De Indische Regeering
heeft zich machteloos verklaard en het Ministerie van Koloniën, Welter in de eerste
plaats, gooit de schuld op de Java-China-Japan Lijn, klaarblijkelijk niet gezind zijnde
een stap bij de Japanners te ondernemen. Om nog wat meer pressie uit te oefenen,
heb ik met Quarles afgesproken, dat ik hem bij zijn volgend bezoek aan Welter zal
vergezellen, nadat wij bij hem een uitvoerig schrijven hebben ingediend. Ik wilde
eerst weten wat voor standpunt Buitenlandsche Zaken inneemt, daar Koloniën zich
allicht daarachter verschuilt, in-
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dien het niet wil helpen. Het bleek mij, dat Van Roijen, die op zijn post te Tokio
deze misère heeft zien groeien, en ook Schaepman sterk voor een stap bij de Japansche
Regeering zijn, Van Roijen wil als stok achter de deur de Japanners met een autonome
clearing dreigen, die zij, naar hij zegt, vreezen.
Daarna bezocht ik Ferd. de Beaufort aan de Nederlandsche Bank. Hij wist reeds
door Tegelberg van het door het bestuur der Nederlandsche Handel-Maatschappij
gewenschte ontslag van Crena. Ook Crena zelf was bij hem geweest. Hij had de
Beaufort te kennen gegeven, dat hij de houding van het bestuur onrechtvaardig
tegenover hem acht. Volgens hem heeft alleen de commissaris Hoboken tegen den
omvang der credieten aan Mannheimer gewaarschuwd, de andere commissarissen
nimmer. Hij heeft zijn ontslag dan ook nog niet ingediend. De mededeelingen van
Crena kloppen dus niet met die van Tegelberg/Van Marle.1 De Beaufort zegt mij,
dat het naar zijn meening aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij ten goede zal
komen als ik Crena vervang, maar hij vraagt zich af, of Crena wel verdiend heeft als
zondebok in de woestijn gezonden te worden. Anderzijds erkent hij dat toen Crena
Van Aalst als president zou opvolgen, hij hem niet den juisten man vond, te weinig
ruggegraat. Dat De Beaufort ter zake van Crena in het geval van Mannheimer niet
barsch oordeelt, is begrijpelijk: de Nederlandsche Bank heeft Mannheimer ook te
lang geloofd. Ik zeg voorts aan De Beaufort dat ik twijfel of ik mijn presidium van
den Raad van Commissarissen van de Nederlandsche Bank kan blijven bekleeden,
wanneer ik dat van de Nederlandsche Handel-Maatschappij aanneem, maar geen
besluit zal nemen voordat Trip beter is. De Beaufort vindt beide betrekkingen
vereenigbaar, omdat hij meent dat ik de wederzijdsche belangen te allen tijde zal
weten te scheiden. Dit verwacht ik ook van mijzelf, maar principieel is het minder
juist. De Nederlandsche Handel-Maatschappij kan immers te allen tijde in een positie
komen waarin zij bij de Nederlandsche Bank om steun moet aankloppen? De Beaufort,
die op dit punt weinig principieel is, wijst op het voorzitterschap van Chris van
Eeghen van Commissarissen der Incasso-Bank, terwijl hij directeur der Nederlandsch
Indische Handelsbank is, op het lidmaatschap van Crone van de Commissie van
Advies bij de Nederlandsche Bank, President-Com-
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missaris der Amsterdamsche Bank, terwijl hij zelf commissaris der Nederlandsch
Indische Handelsbank en directeur der Nederlandsche Bank is. Naar zijn zeggen,
heeft Van Aalst hem daarover indertijd hevig en onbetamelijk aangevallen. Hij vergat
er bij te voegen, dat ik er ook critiek op uitgeoefend heb.
Thuisgekomen, schrijf ik een briefje aan Tegelberg, waarin ik zijn aandacht er op
vestig, dat Crena zijn ontslag nog niet heeft ingediend en ik geen besluit kan nemen,
zoolang dit niet geschied is. Intusschen ben ik nog niet met mijn onderzoek gereed.
Morgen krijg ik in den accountant der Nederlandsche Handel-Maatschappij bij mij
om mij inzage van zaken te verstrekken.

21 September 1939.
Ik meen het aan te durven en heb Tegelberg geïnformeerd.1 Met Crena had ik een
onderhoud, dat pijnlijk maar cordiaal was, daar wij niets tegen elkaar hebben. En nu,
op hoop van zegen!

23 September 1939.
Bezoek bij Snouck ter introductie van Hendrik Muller, als directeur van De Bary,
voor wie moeilijkheden van Engelsche zijde dreigen. Men weet daar nog niet dat de
aandeelen in meerderheid niet langer in Duitsche handen zijn. Daarna met Quarles
(Java-China-Japan Lijn) naar Welter, die ons in aanwezigheid van Rutgers2 ontving.
We willen dat de Regeering, nadat alle andere middelen gefaald hebben, eindelijk
een stap bij de Japansche Regeering doet, om het saldo van 800.000 Yen dat zich
langzamerhand uit vracht opgestapeld heeft en bevroren is, vrij te geven. Welter was
zeer onzakelijk en wilde voortdurend betoogen, dat de Java-China-Japan Lijn niet
flink genoeg geweest was in het eischen van guldens aan de verschepers en ontvangers
voor de vracht, alsof zij niet het grootste belang er bij heeft, dit zonder aansporing
van de Regeering te doen. Het zijn de Japansche reglementen die zulks verhinderen.
Gelukkig eindigde hij toch met Rutgers op te dragen met Van Roijen aan
Buitenlandsche Zaken te overleggen, of een stap wenschelijk is en daartoe over te
gaan, wanneer men dit meent. In het gesprek had ik reeds vermeld, dat ik deze zaak
met Van Roijen besproken had. Van Roijen had bij
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die gelegenheid opgemerkt, dat men Japan misschien met succes met een autonome
clearing zou kunnen dreigen, maar de heeren van Koloniën zeiden dat in verband
met de activiteit van de betalingsbalans (waarin cijfers begrepen zijn, die de
gepubliceerde cijfers niet vervatten) dit voor ons zelve een zeer nadeelige maatregel
zou zijn.
's Middags kwam Van Haersolte1 bij mij. Hij is commissaris bij de Nederlandsche
Handel-Maatschappij en tevens haar juridisch adviseur, m.i. een ongewenschte
combinatie. Het doel van zijn bezoek was mij uit te leggen, dat hij het verzoek van
Commissarissen aan Crena, de Nederlandsche Handel-Maatschappij in een aantal
vennootschappen te blijven vertegenwoordigen en ten aanzien van andere (Kon.
Petroleum en Philips) geen bezwaar te maken dat hij zulks deed, afkeurde omdat hij
dit met het besluit aan Crena, wiens zonde hij heel groot vindt, mee te deelen, dat
men van hem de indiening van zijn ontslag verlangt en hem daarna royaal wil
behandelen, onvereenigbaar acht. Uit de gevoerde briefwisseling zou de lezer afleiden,
dat Crena geen enkel verwijt treft. Inderdaad heeft Tegelberg mij niets van dit besluit
gezegd, maar ofschoon ik de brieven opstelde om het hem gemakkelijk te maken,
sta ik geheel buiten het geval. Ik zeide echter, dat ik zijn inzicht aangaande de
betekenis die derden aan de ontslagvoorwaarde zouden hechten, niet deelde. Iedereen
begrijpt waarom Crena aftreedt, en dat hij met eenige consideratie gaat, is niet meer
dan fatsoenlijk. Het is toch al hard voor hem, maar hij kan zeker niet met grond
beweren, dat hij geldelijk niet netjes behandeld zal worden, ofschoon hij meer wilde
hebben. Hij krijgt ƒ 17.500 jaarlijksche toelage tot zijn 65ste jaar en de volle opbrengst
der tantièmes uit de commissariaten die hij zich van zijn collega's bedongen heeft
(ik heb zelf bij voorbaat afstand van mijn deel in die commissariaten gedaan). Een
andere vraag is of de betrokken vennootschappen hem willen handhaven.

24 September 1939.
d'Escury is bij Reynaud geweest, naar aanleiding van een bericht dat hij van Lazard
ontvangen had. Reynaud kan de Fransche obligaties die de Nederlandsche
Handel-Maatschappij heeft thans niet terugkoopen maar wil op andere wijze helpen,
bijvoorbeeld door vereffening met Fransche export naar Nederland. Hiervoor komen
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wellicht fosfaat uit Marokko voor de Vereenigde Chemische Fabrieken en erts voor
de Hoogovens en eventueel levering van oorlogsmateriaal in aanmerking.

30 September 1939.
Vier dagen in de Zilven op de Veluwe doorgebracht, waar ik met prachtig herfstweer
heerlijk kon wandelen. Er zijn thans weinig hotelgasten, dus rustig.
Duitschland en Rusland hebben nu Polen definitief onder elkaar verdeeld.
Bovendien is Estland plotseling gedwongen geworden een vazalpositie tegenover
Rusland te aanvaarden. Letland zal wel volgen. Finland en Zweden gevoelen zich
onbehagelijk. Duitschland niet minder, dat in een groote machtstoename van zijn tot voor kort - aartsvijand heeft moeten toestemmen. Dit neemt niet weg, dat het nu,
tezamen met Rusland, met een grooten mond een bedreiging van den totalen oorlog
aan Engeland en Frankrijk, indien zij zich niet plooien, den vrede aanbiedt, welke
vrede de hegemonie over den Balkan en via Italië over de Middellandsche Zee
beteekent. Weigeren de Westersche landen, dan zal Duitschland zich verder met
Rusland beraden. Intusschen hebben deze twee landen een economisch verdrag
afgesloten. In dit alles zit natuurlijk veel façade, want Rusland gaat waarschijnlijk
niet het risico van een oorlog loopen, indien het, door te wachten, de rijpe vruchten
zonder moeite kan plukken wanneer West en Midden-Europa elkaar voldoende
verzwakt zullen hebben. Duitschland zal zich dus gedwongen zien een geweldig
offensief naar het Westen te ondernemen en te trachten een bliksemsnelle overwinning
te bevechten. Zal dit op de trouée van Belfort, op Noord-Zwitserland of op Limburg
en België gericht zijn? Mislukt het, dan is naar algemeene meening Duitschland niet
in staat den oorlog lang voort te zetten. Ik heb dienaangaande geen meening, weet
slechts dat percentsgewijze een veel geringer aantal mannen onder de wapenen is
dan in Frankrijk, dat aan bloedverlies dreigt ten gronde te gaan. Het zijn
verschrikkelijke maanden, die wij tegemoet gaan.
Ik heb vandaag mijn zetel aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij ingenomen,
inofficieel, in afwachting van mijn benoeming door aandeelhouders.
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4 October 1939.
Bezoek aan Mevrouw Crena de Iongh.1

5 October 1939.
Bezoek van Abs, daarna van Vasseur (secretaris Internationale Kamer van
Koophandel). Crone vroeg mij wat ik er van dacht, indien Crena het voorzitterschap
van een kleine commissie uit den handel verkreeg, die met de Engelschen over de
vrijmaking van lading en schepen, thans op de meest arbitraire wijze door hen in de
Downs opgehouden, moet onderhandelen. Het schijnt dat de Regeering eindelijk
inziet, dat zij het niet kan. Ik zeide hem, dat velen er van zouden opkijken, indien
hij nu al een dergelijke belangrijke opdracht kreeg, maar dat hij er geschikt voor was
en ik er niet voor gevoelde hem lang als zondebok in de woestijn te laten rondzwerven.
Daar ik niet wist, of zijn zenuwgestel niet door het overkomende geschokt was, vroeg
ik zijn vrouw wat zij er van dacht, zonder de opdracht nader te qualificeeren. Zij
meende, dat hij over één of twee weken wel weer aan het werk zou kunnen en willen
gaan. Hij zit thans te Heelsum en rijdt paard.
Commissarissen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, dat wil zeggen een deel
van hen, hebben een syndicaat gevormd om ong. ƒ 680.000 aan aandeelen
Nederlandsche Handel-Maatschappij over te nemen, als onderdeel van een transactie,
waarin Lazard frères2 en de Banque de Paris gemengd zijn en waardoor een grootere
post aandeelen in vaste handen raakt en de Nederlandsche Bank van de Fransche
schatkistbiljetten (ongeveer 11 millioen) bevrijd raakt. Ik doe ook voor ƒ 25.000
mede.
De rede van Hitler brengt de wereld, zooals te verwachten was, geen steek verder.
Vrede wil hij, maar Polen wordt in geen geval weer onafhankelijk. Engeland is de
schuld van alles.

8 October 1939.
Vandaag kwam Crena, door Crone gepolst, mij vragen.3 Hij scheen er wel lust in te
hebben, maar zei dat hij nog erg moede was. Dan moet U het niet beginnen, zeide
ik. Voorts was hij niet zeker of de

1
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De vrouw van de afgetreden president der N.H.M.
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positie wel voldoende standing zou geven. Ik zeide hem, dat hij dit vooraf duidelijk
met Crone, die blijkt voorzitter van de Commissie te zullen worden, moet afspreken.
Hij moet zich ook een daarbij passenden titel laten geven, commissaris of zoo iets,
niet secretaris. Dat is ook tegenover het buitenland noodig. Crena is van plan het
casu quo pro Deo te doen, althans voorloopig. Dit lijkt mij goed gezien.

13 October 1939.
Crena heeft bedankt om gezondheidsredenen en ook omdat hij de positie niet
overeenkomstig die van een oud-president der Nederlandsche Handel-Maatschappij
achtte. Ik kan hem daarin geen ongelijk geven. Nadat men daarna Deknatel (Clearing
Instituut) ook tevergeefs gepolst heeft, wordt thans een heer Loeff1 uit Rotterdam
aangezocht.
Hitler raast, omdat Engeland en Frankrijk nu geen eieren voor hun geld willen
kiezen en een vrede accepteeren waarbij Duitschland zijn zin krijgt en straks opnieuw
kan beginnen. Hij doet een haast hysterisch beroep op de Vereenigde Staten om
Engeland en Frankrijk tot andere gedachten te brengen: anders wordt de totale oorlog
ontketend. Het vooruitzicht voor Europa is inderdaad somber, vooral de schaduw
van Rusland die achter Duitschland oprijst, maar een vreedzame oplossing schijnt
verder dan ooit.
Ik bezocht gisteren Van Kleffens, die mij zeide, dat Engeland en Frankrijk op het
starre standpunt staan, dat de blokkade voor ons niets zal doorlaten wat wij niet
noodig hebben om te leven. Van het handhaven van ons bedrijfsleven door aanvoer
van grondstoffen en verkoop naar andere landen, waaronder Duitschland, willen zij
niet hooren. Dit beteekent werkloosheid op groote schaal en mettertijd revolutionnaire
stroomingen. Dit argument maakt op de Geallieerden geen indruk en evenmin op de
Amerikanen. Roosevelt's politiek heeft slechts ten doel de verhouding tot Engeland
goed te doen zijn en dus ook in de Vereenigde Staten geen aandacht aan de arbitraire
maatregelen der Geallieerden te schenken. De Engelschen zijn van hun kant slim
geweest door de zeer vèrgaande contrabandelijst der Amerikanen van 1917 te
copieeren. Van Kleffens vroeg of de handel zich over het geweldige oponthoud in
de Downs en Engelsche havens

1

Mr. Adriaan Loeff (geb. 1895); bedrijfsjurist der Scheepvaart & Steenkolen Mij. te Rotterdam;
talrijke commissariaten; òf mr. J.A.L.M. Loeff, advocaat te Rotterdam.
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verontwaardigt. Ik zeide dat men, wellicht ten onrechte, de voornaamste schuld aan
de Regeering geeft, die nog steeds geen organisatie gereed heeft en voegde erbij dat
mijns inziens een particuliere Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij boven een
regeeringslichaam, dat minder slagen om den arm kan houden, te verkiezen ware.
Van Kleffens meent daarentegen, dat wij terecht begonnen zijn met ons niet bij de
willekeur der Geallieerden neer te leggen en een dergelijke organisatie pas in werking
te laten treden, wanneer wij een acceptabele regeling voor de doorlating der goederen
met de Geallieerden hebben getroffen. Hij zeide mij niet, dat Hirschfeld in Berlijn
zat om te trachten een mouw te passen aan de eischen waarmede Lamping en Hart
uit Londen teruggekeerd zijn. De Regeering verlangt onder andere onbelemmerden
invoer uit onze overzeesche gebieden. Toen ik vroeg: ‘ook rubber?’, gaf de Minister
een ontwijkend antwoord. Het is alles verward. Met dat al is Van Kleffens een
bekwamer man dan destijds Loudon, die weinig begreep, veel vergat en veel
goedmaakte door een perfect gentleman te zijn.
Van Kleffens liet zich zeer lovend over Dijxhoorn uit, niet over den
opperbevelhebber1, hetgeen mij niet verbaast. Het nietsdoen in de lagere rangen,
zelfs geen africhten, exerceeren en marcheeren, is zeer algemeen. Veel moet op
rekening van de vroegere bezuinigingen geschreven worden, maar dit is geen reden
om apathisch te zijn. Met het afweergeschut en de vliegtuigen staat het ook slecht.
Gisteren bezoek van Baron Louis, van de Fransche Legatie.

15 October 1939.
Autotocht met Schmidt Degener ter inspectie van de museumschatten in
Noord-Holland opgeborgen, met één uitzondering in schoolof gymnastieklokalen,
die behoorlijk verwarmd zijn, zoolang er geen kolennood bestaat. De uitzondering
boezemt mij vrees in en het betreft de kostbaarste stukken. Deze staan in het
onverwarmde kasteel van Radboud.

20 October 1939.
Het verbond van Engeland en Frankrijk met Turkije herstelt het evenwicht op den
Balkan en versterkt de geallieerden in de Middellandsche Zee.
Het opdringen der Russen in de Oostzee is beangstigend. De drie

1

Generaal I.H. Reynders.
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kleine randstaten, althans Letland en Estland, zijn geheel onder hun macht gekomen.
Lithauen is wat meer ontzien, waarschijnlijk omdat het aan Duitschland grenst en
geen havens heeft die voor Rusland van militaire waarde zijn. Doch nu is Finland
aan de beurt, dat zich niet als de andere landjes goedschiks wil onderwerpen.
Scandinavië is begrijpelijkerwijs in beroering gekomen, maar de conferentie te
Stockholm1 heeft geen steun metterdaad gebracht. Zweden, na Finland het meest
blootgesteld, bezit de sterkste strijdmiddelen, hoewel niet van betekenis tegenover
Rusland, Noorwegen veel minder en Denemarken zoowat niets. Intusschen blijft het
verwachte offensief in het Westen uit en men spreekt nu reeds van uitstel gedurende
den winter.
In den handel is men zeer ontevreden over de inertie, de verwarring en de
hoofdeloosheid aan het Ministerie van Economische Zaken. De overtalrijke
ambtenaren nemen ten aanzien van den invoer en den wederuitvoer geen of verkeerde
maatregelen, spreken elkaar tegen, hebben geen begrip van de eenvoudigste eischen
van het bedrijfsleven. Welke politiek de Regeering ten opzichte van de blokkade
volgt, is volkomen duister. Zeer waarschijnlijk zit zij in een moeilijk parket, omdat
de Geallieerden de goederen slechts doorlaten indien de Regeering de verplichting
aangaat dat zij, noch het daaruit vervaardigde product, niet naar Duitschland gaan,
wat zij op grond van haar neutraliteitshouding niet kan accepteeren. Waarom dan
geen Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij, die als particulier lichaam dergelijke
voorwaarden wèl kan accepteeren? Verzet Duitschland zich er tegen? Volgens Van
Kleffens wil ook Engeland geen Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij, maar
Jongejan zeide mij uit goede bron te weten, dat de Engelschen vóór het vertrek van
onze onderhandelaars, toen de besprekingen vastgeloopen waren, aan deze een
Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij in overweging gegeven hebben.2
Het resultaat is, dat tienduizenden tonnen lading uit onze schepen, waarvan een
deel niet voor Duitschland bestemd is, in Engelsche havens gelost zijn, dat die schepen
wekenlang oponthoud gehad hebben en de lijndiensten volkomen gedesorganiseerd
zijn, terwijl de

1
2

De conferentie tussen de Scandinavische koningen, de president van Finland en de ministers
van buitenlandse zaken, 18-19 oktober 1939, tijdens welke besloten werd tot strikte neutraliteit.
Vgl. hier p. 1395, 1398.
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handel overzee met Nederland stilstaat, omdat men niet weet, aan welke bepalingen
de connossementen voldoen moeten om de lading ongehinderd in Nederland te
krijgen. Er zijn reeds vele ladingen, aan de Regeering geadresseerd, onderweg, maar
ook dit is geen waarborg indien de Regeering geen toezeggingen wil geven, dat zij
niet naar Duitschland weder uitgevoerd wordt.
Ik had heden bezoek van De Beaufort (Ferd.), die in rubber geinteresseerd is, en
Leendertz1, directeur van het Kinabureau, die schenen te wenschen, dat ik mij aan
het hoofd van de verschillende takken van den handel zal stellen om tot een
overkappend orgaan te komen, dat de Regeering adviseert en door deze erkend wordt
als adviseerend en misschien ook bemiddelende instantie. In elk geval wenschten zij
maatregelen in die richting, ook in verband met mijn mededeeling, eerder aan De
Beaufort gedaan, dat ik eerstdaags mijn officieele opwachting bij Steenberghe moet
maken en voornemens ben de klachten van den handel bij hem te berde te brengen.
Ik begeer niet zelf de eerste rol te spelen, omdat ik dan te veel hooi op de vork neem.
Crone moet het doen.
Daarna schelde Jongejan mij op, die van dit onderhoud gehoord had en zijnerzijds
- als voorzitter van den Ondernemersraad - eveneens spreekt van een ‘onhoudbare
toestand’ en mij wil spreken voordat ik naar Steenberghe ga. Zijn gedachtengang
gaat in dezelfde richting. Hij komt mij Maandag spreken, omdat hij een en ander
niet per telefoon zeggen kan. Toen ik hem op Crone wees, zeide hij mij, dat deze
geen initiatief wil nemen. Waarom niet? Lamping en Hart, die al die tijd hier gebleven
zijn, keeren Maandag naar Londen terug, voorzien van nieuwe instructies, maar
welke? Dat de verwarring hier aan evengroote muddle in de Engelsche bureaux
gepaard gaat, verdient wel vermeld te worden. En bitter is het dat de goederen die
in Italiaansche schepen over Italiaansche havens naar Duitschland gevoerd worden,
geen enkelen hinder van de Geallieerden ondervinden.

23 October 1939.
Bezoek van Jongejan, die evenals Leenderts een actie van het bedrijfsleven noodig
acht om althans te verhoeden, dat alles in handen der ambtenaren blijft. Crone wil
niet helpen, omdat hij, zooals hij onder de diepste geheimhouding aan Jongejan
verraden heeft, de

1

Mr. P. Leendertz.
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Koningin heeft geraden, geen particulier, doch een staatslichaam als intermediair te
nemen, een verbijsterende vergissing. In den Ministerraad is Steenberghe, krachtig
gesteund door Snouck, de verdediger van het ambtelijke lichaam, Welter de
voornaamste tegenstander, die echter tot dusver aan het kortste einde heeft getrokken.
Het is zijn hoofdambtenaar Hart die aan Jongejan meegedeeld heeft, dat de Engelschen
bij monde van Laming1 een Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij suggereerden.
Van Kleffens, die mij bij mijn bezoek zeide, dat de Engelschen geen Nederlandsche
Overzee Trustmaatschappij wilden, heeft dus niet de waarheid gezegd.
Ik zeide Jongejan dat ik na mijn benoeming tot President mijn opwachting bij de
Ministers van Financiën, Koloniën, Economische Zaken en Buitenlandsche Zaken
ging maken en deze zaak zeker met hen zou bespreken en mijn meening ten opzichte
van de ambtelijke leiding bij den invoer zal te kennen geven, zooals ik reeds tegenover
Van Kleffens deed. Ik voegde er echter aan toe, dat mijn werkkracht, zwaar belast
door mijn nieuwe ambt, niet voor de leiding van een Nederlandsche Overzee
Trustmaatschappij kon dienen. Inderdaad moet ik, steeds worstelende met slecht
slapen, voorzichtig zijn. Jongejan meende dat mijn bezoek bij De Geer zeer nuttig
kon zijn, omdat deze twijfelt.
Heden verkoos de algemeene vergadering van aandeelhouders der Nederlandsche
Handel-Maatschappij mij tot president.
Ik schelde onmiddellijk De Geer op, die mij ook over de uitgifte van een
consolidatieleening wenscht te spreken. Daar de algemeene beschouwingen in de
Tweede Kamer deze week een aanvang nemen, kan hij mij eerst Zaterdag den 28sten
ontvangen. Steenberghe kon ik niet aan de telefoon krijgen.

24 October 1939.
Ten slotte heb ik aan Van Hasselt, die zijn naam aan Crone doorgaf, Van Hall (M.C.)
genoemd, één van de vele zeer geschikte jonge krachten, bij de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij opgegroeid en thans directeur van het
Vereenigd Cargadoorskantoor, als geschikten leider van een bureau voor de
behandeling der in Engeland en Frankrijk geloste ladingen. Hij heeft geaccepteerd.
Ik begrijp niet, dat ik niet aanstonds op het idee kwam. Hij zal het zeer goed doen.

1

Richard V. Laming, de Britse handelsattaché.
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Ook schijnt het plan te bestaan Valstar tot voorzitter van de Commissie van Advies
van de A.n.i.c. (Algemeene Nederlandsche Invoercentrale1) te benoemen, waarvan
de directeur Posthuma2 volgens Valstar geschikt en geneigd om raad te vragen moet
zijn. Indien men dan geen Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij wil, zou dit
althans een voortreffelijke keus zijn. De bedoeling van het Departement is zeker de
Commissie van Advies voor de fraaiigheid te benoemen, maar Valstar zal zich spoedig
onontbeerlijk maken.

25 October 1939.
Van Aalst is hedenmorgen vroeg aan een beroerte overleden. De Mannheimer-débâcle
heeft het einde zeker verhaast. Hoewel hij groote karakterfouten had, die de
Nederlandsche Handel-Maatschappij per saldo veel meer kwaad dan goed deden, en
ik zakelijk liever niet met hem te maken had, heb ik altijd vriendschap voor hem
gevoeld. Ik had diepe deernis met het lot dat hem in zijn laatste jaren trof. Voor zijn
zoon3, die partner bij Mendelssohn is, komt de dood van zijn vader al op een heel
ongelukkig tijdstip, daar zijn erfdeel in den boedel gaat.
Heden maakte ik mijn opwachting bij eenige Ministers. In de eerste plaats
Steenberghe, wien ik de onzekerheid en ontstemming in den handel overbracht. Ik
ried hem aan, ten spoedigste een vergadering te beleggen, waartoe de voornaamste
importeursvereenigingen, reeders, banken en assuradeurs uit te noodigen waren en
waarin hij het standpunt der Regeering zou uiteenzetten en grieven en voorstellen
aanhooren. Dit acht ik bepaald noodig om de gemoederen te bedaren en meer
vertrouwen te vestigen. Steenberghe accepteerde het denkbeeld, maar wilde wachten
tot den terugkeer der onderhandelaars, die juist weer naar Londen vertrokken zijn.
Ik ried hem dit af, omdat die onderhandelingen allicht eenige weken kunnen duren
en het psychologisch oogenblik gekomen is om niet langer te zwijgen. Ook

1

2
3

Nadat de gedachte van een Ned. Overzee Trust Mij. was afgewezen (vooral omdat de
oorlogvoerenden scherper door de vorm heen zouden kijken), werd de Algemene Nederlandse
Invoercentrale (Anic) ingesteld, die tot taak kreeg de uitvoering van de invoernoodwet 1939.
Directeur werd drs. J.F. Posthuma; S.M.D. Valstar voorzitter van de commissie van advies.
Vgl. Hirschfeld, Herinneringen bezettingstijd, p. 9.
Drs. J.F. Posthuma.
D.J. van Aalst.
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hierin gaf hij toe. Hij wil er een vergadering van den Economischen Raad van maken.
Het is te hopen, dat hij overeenkomstig zijn belofte handelen zal.
Ten tweede wees ik hem op de noodzakelijkheid blijk te geven van activiteiten in
de voorbereiding der organisatie van de Algemeene Nederlandsche Invoercentrale,
nu daartoe eenmaal - zeer tot mijn leedwezen - besloten is, dus de Commissie van
Advies, waarvan de aanstaande leden reeds gepolst zijn, aanstonds te benoemen,
terwijl ik hem sterk aanried Valstar met het voorzitterschap te bekleeden, zoowel
wegens zijn Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij-ervaring, als wegens zijn
krachtige en eerlijke persoonlijkheid. Het bleek dat Valstar ook de man van zijn keus
was. Hij heeft bovendien het goede denkbeeld, Valstar ook deel te doen uitmaken
van de ambtenaarscommissie die bestemd is op het bureau van Posthuma toe te zien,
wat uitnemend op den gang van zaken zal werken en voorkomen zal dat de Commissie
van Advies een wassen neus wordt.
Ik ben hier zeer tevreden mede en hoop dat Hirschfeld, dien ik helaas niet kon
opzoeken, geen roet in het eten gooit.
Steenberghe vertelde mij nog een en ander van onze verlangens tegenover Engeland
en zeide, dat het minste wat hij verlangde, was het recht dat het veredelingsproduct,
uit de ingevoerde goederen gemaakt, naar Duitschland uitgevoerd kan worden. Dus
bijvoorbeeld spek tegen mais.
Een Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij acht hij onmogelijk, omdat de
Engelschen verlangen dat de Regeering haar garandeert. Dit was mij nieuw. Is het
wel geheel juist?
Daarna sprak ik Welter, in wien ik, zooals te verwachten was, een voorstander
van een Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij aantrof. Hij meent dat de
Algemeene Nederlandsche Invoercentrale een mislukking zal zijn en men toch ten
slotte tot den particulieren vorm zal overgaan. Ik deed hem verslag van mijn gesprek
over Indië en den toestand in Oost-Azië. Hij is op grond van gesprekken met
toonaangevende Amerikanen ervan overtuigd, dat de Vereenigde Staten zullen
ingrijpen, indien Japan zijn hand naar Indië of Malakka uitstrekt, omdat van de in
de Vereenigde Staten benoodigde rubber en tin van die gebieden afkomstig is, welke
zij dus niet in de handen van een weinig bevriende mogendheid willen zien vallen.
Ik zeide hem, dat dit argument van groote beteekenis is, maar dat de Amerikaansche
marine de Filippijnen wel zeer ver van de volgende basis, Honoloeloe, verwijderd
acht om met kans op succes met Japan den
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strijd aan te binden. Er is echter een andere factor, die voortdurend aan gewicht wint:
volgens alle berichten wordt de economische toestand in Japan steeds slechter en
kan er op dien grond nauwelijks gevaar voor een grooten militairen uitval naar het
Zuiden zijn. Welter is ook onder den indruk van de hechte eenheid waartoe de
Chineezen langzamerhand onder de Japansche luchtaanvallen gekomen zijn. Indien
die eenheid na hun overwinning, die iedereen hun van harte toewenscht, blijft bestaan,
wordt China een veel grooter gevaar voor Indië - en andere Europeesche
invloedsfeeren - dan Japan ooit geweest is.
Welter heeft groote achting voor den tegenwoordigen Gouverneur-Generaal.1 Hij
erkent echter, dat in zijn omgeving geen zeer bekwame personen zijn, in den Raad
van Indië niet één, onder de directeuren twee: Van Mook (Economische Zaken) en
Idenburg (Onderwijs). Voor den Volksraad heeft hij geringe achting: een groot deel
der inlandsche leden hebben zich aan corruptie schuldig gemaakt; alleen om het
instituut niet geheel te grabbel te gooien, zijn er slechts twee vervolgd. Deze
financieele onbetrouwbaarheid is een van de voornaamste motieven om met het
verleenen van grootere bevoegdheden aan Indië uiterst voorzichtig te zijn. Het geroep
om een volledig parlement gaat gelukkig van een gering aantal schreeuwers uit en
vindt geen weerklank bij de bevolking. Hij zeide ook te weten, dat de grootere vrijheid
die de Britsch-Indiërs sedert korten tijd op financieel gebied genieten, daar reeds
ergerlijk misbruikt wordt. De kwestie der slagkruisers is nog niet beslist, omdat men
op antwoord uit Indië op het voorstel van hier wacht en de vlootcommandant aldaar,
Ferwerda, er sterk tegen is. Hij wil 4 snelle kruisers van 17.000 ton in plaats van 3
zwaardere van 27.000, waarvoor Soerabaja te klein is. Welter herhaalde de verklaring
aan Crena gedaan, dat de Regeering de Nederlandsche Handel-Maatschappij zou
bijspringen, indien ooit noodig. Nederland nòch Indië zouden een stagnatie van dat
lichaam kunnen lijden.
Na den lunch bij Van Kleffens geweest. Vond de afspraak met Steenberghe zeer
wenschelijk. Hoopte, dat ik het voorzitterschap van de commissie van de diplomatieke
examens zal blijven bekleeden. Ten aanzien van den oorlog blijft alles onzeker.
Voortdurend zijn er geruchten over vredespogingen, waarbij de naam Göring
gefluisterd wordt.

1

Tjarda van Starkenborgh Stachouwer.
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Ten slotte bij den Franschen Gezant, De Vitrolles1, die den wensch te kennen gegeven
had, mij te leeren kennen, ofschoon ik hem herhaaldelijk in het Maison Descartes
en op tentoonstellingen ontmoet heb. Hij is sterk bijziende. De bedoeling was mij
van de voortdurende goede gezindheid van de Fransche Regeering tegenover de
Nederlandsche Handel-Maatschappij te verzekeren, door wie zij haar uitbetalingen
zal laten doen (althans dit begreep ik, de man spreekt binnensmonds) en verder mijn
meening over de persoon van Mannheimer, dien hij heel goed gekend heeft, te
vernemen. Hij zeide mij, ook veel sympathie voor Crena de Iongh te voelen. Ten
aanzien van De Bary was zijn mededeeling zeer bevredigend. Men apprecieert dat
wij bezig zijn de zaak te vernederlandschen, men kent haar beteekenis ter plaatse en
wil haar gelijk aan andere banken behandelen. Daar hij echter tot nu toe als Duitsche
instelling bekend is, zal er wellicht aanleiding zijn om vragen te stellen, in welk geval
hij verwacht, dat men Baron Louis de gewenschte inlichtingen zal verschaffen,
hetgeen ik toezegde, onder voorbehoud van het bankgeheim.
Aan Jongejan, Crone en Valstar deelde ik mijn onderhoud met Steenberghe mede.

27 October 1939.
Bespreking met Trip, die weer genezen is, aan de Nederlandsche Bank, De Leeuw2
en Albarda3 van de Thesaurie en d'Escury4 over een nieuwe staatsleening. Raden aan
300 millioen, 4%, 15 jaren lostijd, recht om voor ½% met successierecht te
verrekenen, pari. Ook aanwezig Luysterburg, agent van het Ministerie van Financiën.
's Middags bezoek bij Mevrouw Van Aalst op Hoevelaken. Zij vraagt mij morgen
aan het graf te spreken, na Colijn en vóór Ter Haar. Ik accepteer, hoewel ik het heel
moeilijk vind, gegeven mijn critische houding tegenover Van Aalst's beleid bij de
Nederlandsche Handel-Maatschappij. Zij keurt goed, dat ik niet den nadruk op de
Nederlandsche Handel-Maatschappij zal leggen. Met Colijn spreek ik verder af wat
betreft den verderen inhoud. Ter Haar spreekt als vriend.

1
2
3
4

Baron d'Arnaud de Vitrolles; sinds 1931 Frans gezant te Den Haag.
B.J. de Leeuw.
Mr. dr. H. Albarda.
C.J. baron Collot d'Escury, de directeur en later president van de Ned. Handel-Mij.
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's Avonds maal bij De Vos van Steenwijk1, burgemeester van Haarlem, ter eere van
zijn broer, den gezant.2

28 October 1939.
's Morgens bezoek bij De Geer. Niets bijzonders. Te 12 uur begrafenis van Van Aalst.
Regen en wind op de Oosterbegraafplaats. Prachtige rede van Colijn.3 Deze zeide
mij, dat hij herhaaldelijk uit Duitschland verzoek kreeg om te bemiddelen voor den
vrede, zelfs uit den inner circle. Onlangs door Rheinhaben.4

31 October 1939.
Bezoek van den heer Gaston Gourdeau uit Parijs, ancien Ministre, een intelligent
man, die zeide met verschillende leden van het Ministerie bekend te zijn en de
stemming hier kwam opnemen. Geïntroduceerd door Albert Sillem en Graafland.5
Aanmatigende en verontrustende rede van Molotov. Belangrijke
personeelswijziging in Italië6, die op een verwijdering van Duitschland schijnt te
duiden. Geen wonder nu Hitler van Rusland afhankelijk is geworden. De beurs blijft
vast voor vredesfondsen, lusteloos voor warbabies. Zij heeft vaak een goeden neus,
maar waar is de basis voor een goeden vrede?

1
2
3
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5
6

Dr. J.E. baron de Vos van Steenwijk.
Mr. G.W. baron de Vos van Steenwijk.
Vgl. voor Heldrings rede hier bijlage. Het verslag in Alg. Handelsblad, 28 oktober 1939,
avond, p. 2. Na Welter en vóór Heldring sprak Colijn, die zijn eerste ontmoeting in Atjeh
rond de eeuwwisseling met Van Aalst memoreerde (Colijn adjudant van Van Heutsz, Van
Aalst agent der N.H.M. te Singapore), maar vooral Van Aalst's verdiensten voor de publieke
zaak uiteenzette. ‘Het karakter van deze markante figuur moge ook zijn schaduwzijden
hebben gehad, het zou onjuist zijn uit het oog te verliezen, dat de adelaar klapwiekt in de
hoogte en dat de spreeuw en de musch den adelaar niet waardeeren kunnen.’
Deze naam was niet thuis te brengen. H. plaatst er een vraagteken bij.
Waarschijnlijk Hendrik Adriaan Hooft Graefland (geb. 1890); administrateur van dep. van
buitenl. zaken.
Op 31 oktober werd een aanzienlijke wijziging in kabinet, fasc. partij en leger bekend gemaakt;
zes ministers werden vervangen door zg. sterke mannen; o.a. Graziani werd chef staf leger.
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2 November 1939.
Bezoek van Ph. Visser, gezant in Turkije. De arme man heeft zijn lieve en verstandige
vrouw verloren en is er geheel overstuur van geweest. Hij is over voor de
teraardebestelling en gaat weer terug, doch krijgt een anderen post. Hij is een zeer
verdienstelijk vertegenwoordiger, die zich veel moeite geeft voor onze economische
belangen. Voorloopig wil hij echter geen contracten aanmoedigen, daar Turkije geen
geld heeft, integendeel bij iedereen in de schuld zit. Ik was verrast van hem te hooren,
dat het Turksche leger tegenwoordig weinig waard is. Zijn beteekenis was indertijd
aan de Duitsche officieren te danken, die al 20 jaar geleden teruggezonden werden.
Thans is van hun invloed niets meer over. Voor Engeland en Frankrijk is dit een
misrekening. Hun bondgenootschap heeft strategisch voor hen niet de waarde die zij
ervan verwacht hebben. Economisch blijft Turkije veel meer van Duitschland
afhankelijk, dat zijn grootste afnemer is, van wien het ook moet koopen.

8 November 1939.
Eergisteren vond het verrassende bezoek van Koning Leopold plaats, dat aanleiding
tot het beroep op de 3 oorlogvoerende staatshoofden om vrede gaf. Ik vroeg gisteren
aan Snouck of men eenig vermoeden had, dat de een of andere partij haar standpunt
gewijzigd had. Is dit niet het geval, dan is de stap nutteloos. Het antwoord was, dat
deze oorlog in geen der drie oorlogvoerende landen eenige geestdrift verwekt en
zinspelingen op bereidheid tot den vrede voortdurend, en uit het hoogste kwartier aan den Duitschen kant natuurlijk - waargenomen worden. Tevens was zoowel Snouck
als Beucker Andreae onder den indruk, dat er voor ons en België imminent gevaar
dreigt - troepenconcentraties bij onze en de Belgische grens. Tevens vinnige en
onjuiste critiek in de Duitsche pers op onze houding tegenover de Engelsche
blokkade-politiek, welke als dreigement of als de stok om den hond te slaan
geïnterpreteerd kan worden. Mijn conclusie is dus: men maakt zich in
regeeringskringen in Brussel en Den Haag ernstig bezorgd over de positie van de
twee landen en stelde een wanhopige poging in het werk om het gevaar te bezweren
of voorloopig af te leiden. De eerste reactie in het buitenland is, te oordeelen naar
de persuitingen, te beginnen met de Times, ongunstig.
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Reeds eenige dagen geleden hoorde ik uit Duitsche kringen dat Von Brauchitsch
geweigerd zou hebben, een inval in België te leiden. Hij zou daarna afgetreden
(weggezonden) zijn. Wat hiervan waar is, zal later blijken.

9 November 1939.
Bezoek van Kulenkampf, directeur van den Norddeutsche Lloyd, een zeer redelijken
Duitscher, zooals vele Bremers. Hij beschouwt het kapotslaan van het Britsche Rijk,
indien het daartoe zou komen, als den ondergang van de beschaafde wereld, omdat
van het voortbestaan van dat Rijk de stabiliteit en voorspoed van de wereld afhangen.
Omgekeerd moet Engeland Duitschland dan ook in Europa niet dwarszitten en er
niet op uit zijn, het in kleine deelen te versnipperen. Ik zeide dat mij dat tot nu toe
niet gebleken was dat dit oogmerk voorzat, maar wel de wil Duitschland te beletten
het eene kleine land na het andere in te palmen, ten slotte België en Nederland ook,
waardoor Engeland tegenover Duitschland machteloos zou worden. Dat Duitschland
tegenover de Tsjechen en Polen onrechtvaardig was geweest, scheen ook deze
overigens verlichte man niet te kunnen toegeven.
Aanslag op Hitler.1 De aanstichter zal wel in het buitenland gezocht worden. Het
gevoel dat ons een groot gevaar boven het hoofd hangt, wordt steeds algemeener. 's
Middags bezoek van Owen Jones, commissioner van de Engelsche afdeeling van de
Internationale Kamer van Koophandel. Morgen vergadert het uitvoerende deel van
de Kamer hier ter stede, Franschen, Engelschen en Duitschers ontmoeten er elkaar.
Vreemd in deze atmosfeer. De bedoeling is te beramen hoe de organisatie voort te
zetten en onmiddellijk na den oorlog nuttig werkzaam te doen zijn.

10 November 1939.
Bezoek aan den Engelschen gezant.2 In Den Haag is men angstiger dan hier. De
kluizen der banken worden met bezittingen vol gestopt. De groote gebouwen worden
bewaakt. Van Kleffens' rede in de Kamer wordt zeer bewonderd.

1
2

De door de Gestapo geënsceneerde aanslag van 8 november in de Bürgerbraü Keller te
München.
Sir Neville Bland.
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11 November 1939.
De Britsche consulaten zeggen hun hier vertoevende en wonende landgenooten aan,
het land ten spoedigste te verlaten. Snouck opgebeld, zegt dat de berichten voortdurend
tegenstrijdig zijn, maar dat Buitenlandsche Zaken den toestand slecht vindt. Ik zou
met 5 oude vrienden in de ‘Witte’ te Amersfoort gaan eten. Afgezegd. Twee ervan
wonen te Baarn, waar men druk bezig is de evacuatie voor te bereiden. De Geer heeft
de kans, voordeelig te leenen, voorloopig laten voorbijgaan.

Zondag, 12 November 1939.
De berichten uit Duitschland zijn geruststellend. Wat er eigenlijk gedreigd heeft,
weet niemand.1 Een der verhalen die de ronde doen, is dat Duitschland Limburg,
Noord-Brabant en Zeeland wilde veroveren om Vlissingen en de monden van de
Schelde meester te worden, vanwaar uit het Engeland kan bestoken. Na er zich van
vergewist te hebben, dat België niet neutraal zou blijven, zou het voorloopig van dit
plan afzien. Het bezoek van Koning Leopold zou er mede in verband staan.

13 November 1939.
De ongerustheid in enkele deelen des lands en ook te Rotterdam is gisteren en de
vorige dagen wel heel groot geweest. De Geer hield heden voor de radio een
geruststellend praatje2, dat er op neer kwam, dat er geen vuiltje aan de lucht geweest
is, wat strijdt met het pessimisme van Buitenlandsche Zaken, dat mij vanmorgen nog
bij monde van Snouck zeide, den toestand onveranderd en onzeker te vinden. En
waarom al die militaire maatregelen en waarom Overijsel plotseling telefonisch
geïsoleerd?
Colijn heeft het noodig geacht, door een interview in de ‘Telegraaf’, critiek op de
Regeering wegens haar houding in deze dagen uit te oefenen. Het past hem niet zulks
te doen, maar waarom zij niet eerder gesproken heeft, is niet duidelijk. Zijn ze hun
kop kwijt geweest?

1
2

Het was Hitler's plan geweest op deze dag de aanval in het Westen te beginnen! Vgl. Bullock,
Hitler, p. 430.
De Geer weersprak hierin de geruchten over een acuut dreigend gevaar voor ons land en
ging in op de eigen geestesgesteldheid, welke de neutraliteit eiste.
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14 November 1939.
Vandaag terecht of ten onrechte alles veel kalmer. De militaire scholen te Breda, die
plotseling geëvacueerd waren, weer geopend.
Bezoek van Abs.
Een week geleden afscheid van de Nederlandsche Bank genomen, waar ik mijn
functie met genoegen vervuld heb.1

15 November 1939.
Vandaag bij Snouck geweest. Er is geen enkele diplomatieke stap door Duitschland
gedaan, doch alle berichten en lekken wezen op een voor de deur staanden inval van
de Duitsche troepen, voorbereid door de pers-campagne tegen ons. Het vuurtje werd
wellicht door de Franschen en Engelschen aangestookt, die zich gereed achten om
te gaan vechten, vooral nadat de Duitschers eerst eenigen tegenstand bij ons en de
Belgen, die niet neutraal zouden blijven, indien wij aangevallen werden, hebben
ontmoet. Het is wel mogelijk dat de Belgen een indicatie hebben gehad, dat de
Duitschers overwogen naar Vlissingen te marcheeren. Von Zech2 was zoo mogelijk
nog pessimistischer dan Buitenlandsche Zaken en haalde zijn geld bij de
Nederlandsche Handel-Maatschappij weg. Hij beschouwt een dergelijken aanval als
funest voor Duitschland. Onze generale staf moet evenzoo denken. Hij heeft dan ook
eerst in de laatste dagen er aan geloofd en zijn maatregelen genomen, geholpen door
Ringers wat de inundatie betreft. Dit konden de genie-officieren niet aan.
Nadat het bericht kwam dat Duitschland het bemiddelingsaanbod van de beide
souvereinen3 onderzocht had en de perscampagne ophield, werd de lucht zuiverder,
maar een herhaling is telkens mogelijk. Het Duitsche leger wordt door invallen
gecommandeerd.
Jérôme4 is weer naar Breda. Enkele Zuidbevelandsche polders staan, evenals de
Geldersche vallei onder water. Hirschfeld is te Londen om Leith Ross te spreken.
De onderhandelaars zijn wel

1
2
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4

Als commissaris.
Graaf Julius von Zech von Burkersroda, sinds 1928 Duits gezant in Den Haag.
Van koningin Wilhelmina en koning Leopold van België.
Eén van Heldrings zoons. Deze zat op de school voor reserve-officieren, bereden artillerie,
die van Ede naar Breda verplaatst was. In de novemberdagen van 1939 was de school naar
Haarlem geëvacueerd. Mededeling van mr. J.L. Heldring te Leidschendam.
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opgeschoten, doch zitten nu muurvast in het veredelingsverkeer dat Engeland niet
wil toestaan. Alec Bungener1 is hier één dag geweest. In Frankrijk dacht men dat de
Duitschers reeds bij ons waren, daarom liet men hem eerst niet gaan.

19 November 1939.
De ‘Simon Bolivar’ op een mijn - liever twee mijnen - geloopen en uit elkaar geslagen
met groot verlies van menschenlevens, passagiers en opvarenden.2 Daar de mijnen
in een door de Engelsche autoriteiten aangewezen vaarwater lagen, moet men
veronderstellen, dat zij er door de Duitschers gelegd zijn.
Voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij beteekent de
ondergang van dit schip de torpedeering van haar plannen om met deze boot en de
‘Colombia’ een passagiersdienst tusschen New York en West-Indië te onderhouden.
Italië en Spanje hebben Duitschland verzocht, de integriteit van Nederland en
België te eerbiedigen.
In Azië schijnen Engeland en Japan elkaar te naderen, hoewel in de laatste dagen
een nieuw offensief der Japanners tegen Zuid-China van Pakhoi uit vermeld wordt.
De handel in Shanghai, Amoy etc. neemt weer toe, maar wordt Tsjiang Kai Shek
werkelijk in den steek gelaten. In den oorlog en de internationale politiek luwte. Vóór
den storm? De beroering in Tsjechoslovakije waar het standrecht is afgekondig,
gefusilleerd en gearresteerd wordt, is omineus.

20 November 1939.
Prof. Scholte kwam mij vandaag verslag doen van zijn onderwijs in het Nederlandsch
aan den Prins, waarin hij nu zoo wat 3 jaar ervaring heeft. Zij komt op het volgende
neer: hij is intelligent genoeg, maar na eenigen tijd begint hem zoo iets als oefeningen
in de taal en de uitspraak te vervelen en dan laat hij het loopen. Ein leichter Vogel.
Het gevolg is, dat zijn accent nog slecht is en hij veel germanismen blijft gebruiken.
De lessen zijn in het zand verloopen zonder dat de Prins er een elegant slot aan geeft.
Hij ontwijkt den Prof.

1
2

Heldrings zwager.
Op 18 november, des ochtend half twaalf uur, liep de ‘Simon Bolivar’ van de K.N.S.M. nabij
de Engelse kust op een mijn.
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23 November 1939.
Bezoek bij Van Kleffens. Steenberghe heeft zijn belofte niet gehouden en de
vergadering van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven over de vooruitzichten
van den aanvoer niet bijeengeroepen (belofte aan mij op 25/10 gedaan). Nòch heeft
hij de commissie van advies bij de Algemeene Nederlandsche Invoercentrale
benoemd. Wel heeft Valstar mededeeling ontvangen, dat hij Voorzitter alsmede lid
der ambtenaren-commissie zal worden, zoodat hij reeds in geregeld overleg met
Posthuma, die leider van het bureau van de Algemeene Nederlandsche Invoercentrale
moet worden, staat. Intusschen functionneert de Algemeene Nederlandsche
Invoercentrale nog steeds niet, daar de Regeering nog geen overeenkomst met
Engeland over de voorwaarden waarop de goederen door de Engelschen doorgelaten
zullen worden, heeft getroffen. Naar verluidde, waren Lamping en Hart, die reeds
ettelijke weken te Londen zitten, op het doode punt geraakt. Toen ging Hirschfeld
er de vorige week heen, ook zonder resultaat. Van Kleffens is echter niet hopeloos.
Er zijn belangrijke vorderingen ten aanzien van de definitie van wat contrabande is,
gemaakt en eveneens van den re-export naar andere neutrale landen, doch men schiet
niet op met betrekking tot het ‘veredelingsverkeer’, den invoer van goederen, die
onze industrie naar Duitschland doorzendt om daar een bewerking te ondergaan,
waarna ze terugkomen om hier afgewerkt te worden. Of dit officieel optimisme is,
weet ik niet. Het tegenwoordige ambtenarenrégime hult zich in geheimzinnigheid.
In den vorigen oorlog was het blij, de afdoeningen met het buitenland zooveel
mogelijk aan het bedrijfsleven over te laten. Daarbij komt dat menschen als
Steenberghe en Hirschfeld de Engelsche mentaliteit niet begrijpen. Hirschfeld moet
ook zeer gebrekkig Engelsch spreken.
Van Kleffens zeide, dat ik Steenberghe zijn nalatigheid moest vergeven: hij is
overbelast en moet op order van zijn dokter 5 dagen rust nemen. Ik kan het mij
voorstellen. Hij heeft een geweldigen last op zich.
Maar de handel, o.a. de Indische, verloopt geheel, niemand weet wat hij met zijn
producten moet doen als ze voor Europa bestemd zijn.
Met betrekking tot de spannende week van 6-11 Nov. zeide Van Kleffens dat wij
op twee vingers afstand van den afgrond gestaan hebben, omdat alle inlichtingen die
de Regeering van over de grens
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kreeg, op een onmiddellijk dreigenden inval wezen: niet alleen concentratie van
troepen langs de grens, Noordelijk tot Winterswijk toe, maar het verharden van
zandwegen in de richting van onze grens, het aanhouden van kanonnen die wij in
Duitschland besteld hadden, ook aan de grens, het verbranden van archiefstukken
op het Duitsche gezantschap, het terugnemen van zijn activa bij de Nederlandsche
Handel-Maatschappij door den Duitschen gezant, de voorbereiding van den
Zwitserschen gezant op het verzoek tot overneming van de Duitsche belangen, de
weigering door den Staatssecretaris te Berlijn, onzen gezant te ontvangen. Al deze
tekenen wezen op een imminent gevaar, waarin op tot nu toe niet verklaarde wijze
plotseling Zaterdag wending is gekomen.1 Verheugd kwam Von Zech, die geweldig
gedrukt was geweest, dien middag meedeelen dat zijn Regeering het
vredesbemiddelingsvoorstel der beide Vorsten zou onderzoeken (zooals te verwachten
was, met negatieven uitslag). Heeft Buitenlandsche Zaken zich onnoodig angstig
gemaakt? Misschien was de wolk van dreigementen zonder grond. Maar wij moesten
met de teekenen rekening houden, de legerautoriteiten in de eerste plaats. Dit is
geschied, maar de militaire maatregelen verhoogden natuurlijk de zenuwachtigheid
van het publiek. De voorstelling van De Geer, dat niets gedreigd heeft, is kinderlijk.
De critiek van Colijn ongepast.

4 December 1939.
In den oorlog niet veel verandering, behalve de laaghartige aanval van Rusland op
Finland, die zelfs in Duitschland de geestdrift voor den nieuwen bondgenoot moet
verkoelen, maar vèrstrekkende gevolgen voor Skandinavië, dat zich tot voor kort
geïsoleerd en veilig waande. De ongelukkige Finnen strijden voor de beschaving,
maar tegen een 50-voudige overmacht, God zij hun genadig.
Nu is de delegatie uit Londen terug, naar het schijnt met een Engelsch voorstel,
waarbij de landbouw er vrij goed, de industrie er slecht van af komt. Hirschfeld is
het dadelijk in Berlijn gaan bespreken, dat het afgewezen heeft. Bovendien dreigen
de Duitschers met een verscherpte actie tegen onze koopvaardijvloot, indien deze
zich bij het onrechtmatige Engelsche verbod op Duitschen uitvoer neerlegt, dat wil
zeggen den gewonen weg door de Downs kiest, waar de booten door de Engelschen
onderzocht worden.

1

Op 7 november moest de aanval wegens het slechte weerbericht uitgesteld worden. Het
opperbevel van het Duitse leger maakte de hele winter van dit excuus gebruik. Vgl. Bullock,
Hitler, p. 431.
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Dezer dagen had ik bezoek van Boeree (Burgerwacht), die mij den wensch van
Sluyzer, redacteur van ‘Het Volk’, overbracht met eenige nadenkende menschen uit
de werkgeverswereld te spreken over het naderende revolutionaire gevaar en de
noodzakelijkheid het volk in alle lagen te doordringen van de aanstaande verarming
als gevolg van den oorlog en tijdige aanpassing.1 In de Sociaal-Democratische
Arbeiders Partij schijnen wel zeer uiteenloopende meeningen te bestaan! Naar Sluyzer
zegt, ook in de Vakvereenigingen.

16 December 1939.
Weinig tijd in de laatste weken. Jan2 kwam den 12den gezond en vroolijk terug uit
Indië via Genua. Iedereen vindt hem weinig veranderd, alleen meer man geworden.
Huug van Manen kreeg de betrekking van chef van het vrachtbureau van de
‘Nederland’ hier, een prachtige promotie. Hij en Jet3 komen dus, althans gedurende
eenige jaren, hier wonen. Zij vertrekken einde van deze maand of begin Januari van
New York via Genua, aldus de met mijnen bezaaide Noordzee vermijdende.
De oorlog gaat door, vinnig en wreed op zee, stagnatie op het land. Omtrent den
afnemenden strijdlust en de gebrekkige voeding en kleeding in Duitschland doen
alle mogelijke geruchten de ronde. Waarschijnlijk is er veel waars in, maar zekerheid
bestaat niet. Het parool beiderzijds is: de oorlog begint pas. Het zou mij verwonderen,
indien hij langer dan het voorjaar duurde.
De Finnen strijden helfhaftig - voor de geheele Westersche beschaving, maar men
kan niets anders doen dan helpen met geld en vliegtuigen. Zelfs andere wapenen
komen waarschijnlijk weinig binnen, nu de havens van de Bothnische golf door ijs
gesloten zijn en de weg van de Moermankust in het operatie-gebied ligt. Gelukkig
heeft de Volkenbond Rusland uitgestooten. Zuid-Amerika speelde daarin een
belangrijke rol met zijn bedreiging zelf den Bond te zullen verlaten indien zulks niet
geschiedde. Italië ziet dit gaarne, fel gekant tegen het bolsjevisme als het is. Tevens
doet het vriendelijk tegenover Duitschland, Rusland's nieuwe vriend. Het zal tot op
het laatste oogenblik op de wip blijven zitten.

1
2
3

Vgl. brief van Heldring aan Van Doorninck over dit onderwerp, 18 december 1939. Hier als
bijlage. Vgl. ook notitie onder 16 december 1939.
Heldrings oudste zoon.
Heldrings dochter en schoonzoon.
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Onze positie tusschen hamer en aambeeld blijft voortbestaan. Steenberghe heeft
eindelijk op 9 December de door mij voorgestelde vergadering in de Rolzaal door
den Economischen Raad doen bijeenroepen en gaf daarin inlichtingen over de
onderhandelingen met Engeland en Duitschland, die vooral op de vele Indische
belanghebbenden verhelderend werkten. Hij zei onder andere dat Engeland noch
Duitschland een Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij wenschten, doch onze
Regeering als contracteerende partij.
Dit werd later in de Commissie van Overleg - een kleine commissie, welke den
Minister van Koloniën adviseert (daarin zitten behalve mijn persoon, Jongejan
(ondernemersraad), Luyten1 (suiker), De Jonge2 (bergcultures), Delprat3 (Indische
lijnen), Hombrink (in- en uitvoerhandel) en eenige ambtenaren van Koloniën) tegengesproken door Hart, die evenals de Minister een voorstander van een
particuliere, minder stroef werkende organisatie was en den ellendigen gang van
zaken grootendeels aan het feit, dat de Regeering de onderhandelingen voert,
toeschrijft. Laming, de Britsche handelsattaché, heeft aan de delegatie gezegd: ‘Why
don't you make a Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij?’
Hoe het zij, wij hebben nu wel een Engelsch aanbod dat een niet onaanzienlijke
vooruitgang vergeleken bij hun eerst ingenomen standpunt beteekent, maar ons
bijvoorbeeld op industrieel gebied geen armslag voor zaken met Duitschland laat en
door Duitschland als onaanvaardbaar beschouwd wordt.
Duitschland doet alsof het onze houding tegenover Engeland als onneutraal
beschouwt en vernielt onze schepen door mijnen en torpedo's zonder dat we in de
meeste gevallen bewijzen kunnen, dat het Duitsche instrumenten zijn geweest.
In een onderhoud met een zending van Duitschers onder leiding van Helfferich
(verder onder meer aanwezig Von Rheinbahn, Dr. Fischer, ex-president van de
Reichskreditanstalt, Haniël, Lutgens (Gute Hoffnungshütte)), die ons land eenige
malen in het jaar bezoekt, met tegenbezoeken onzerzijds (ik ben hierin Crena
opgevolgd), bleek dat zij onder andere aanstoot nemen aan het teekenen door onze
importeurs van de zoogenaamde consulaire (Britsche) verklaring. Dit is ook een
misstand, waaraan de Regeering een einde
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Mr. J. Luyten.
Jhr. mr. W.J. de Jonge.
Mr. D.A. Delprat.
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behoorde te maken. Maar wat geeft zij in de plaats? Het Engelsche voorstel is nog
niet aangenomen. Hirschfeld onderhandelt in Berlijn. Een tweede verlangen, waarover
wij wellicht kunnen onderhandelen, was dat naar een Zahlungsabkommen in plaats
van de Clearing. Duitschland heeft dit steeds gewenscht om vrijheid van keuze ten
aanzien van de van ons te koopen artikelen te bezitten, reden waarom wij dit steeds
weigerden. Nu is echter een evenwichtstoestand tengevolge van onzen afgenomen
uitvoer ontstaan. Misschien hebben ook wij nu belang bij een verandering van stelsel.
Hellferich vertrekt deze maand nog naar Japan over Siberië om den band van
Duitschland met dat land te versterken. Hij zal het in een uitgeputten toestand
aantreffen.
Gisteren hadden we onze bespreking met Sluijzer.1 Aanwezig De Vooys, Van
Leeuwen (Delft), Damme (Werkspoor), Keus (Hengelo), Boeree (zie brief aan v.
Doorninck2).

19 December 1939.
De staatsleening is mislukt. Veel kleine inschrijvers zijn niet voldoende geweest om
het gat te stoppen. De groote bleven thuis. De Geer had onzen raad moeten volgen
en het type van een 15-jarige leening - 4% met verrekening met de helft der
successie-belasting - moeten kiezen. Hij heeft de zaak met niemand besproken, niet
met den Thesaurier-generaal De Leeuw en diens knapperen adjunct Albarda.
De toestand wordt nu ernstig. Het gaat nu naar gedwongen leeningen toe, die het
staatscrediet geen goed zullen doen. Het is toch verwonderlijk, dat het zich tot nu
toe zoo goed gehouden heeft. De vermeerdering van geconsolideerde staatsschuld
sedert 1931 heeft voor ½ milliard gediend om tekorten op de korte begrooting te
dekken, en voortdurend worden er credieten aangevraagd voor uitgaven waarvoor
men niet behoorde te leenen, of toegestane credieten worden voor dergelijke uitgaven
gebruikt - het crediet voor cultuurtechnische werken en het werkfonds bijvoorbeeld.
De heer Gourdeau uit Parijs was vandaag weer bij mij. Het doel was mij niet geheel
duidelijk. Vermoedelijk om mij van de noodzakelijkheid te overtuigen aan den
Franschen kant te gaan staan voordat het te laat is. Volgens zijn mededeeling is de
bedreiging van 11 No-
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Vgl. notitie onder 4 december 1939.
Vgl. hier als bijlage.
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vember, die 12 November des morgens 6 uur uitgevoerd zou zijn, ingetrokken omdat
Duitsche vliegtuigen geconstateerd hadden dat de Geallieerden aan de
Fransch-Belgische grens van Luxemburg tot Duinkerken een geweldig gemotoriseerd
leger geconcentreerd hadden, dat klaar stond om de Duitschers, die gereed stonden
in Nederland te vallen, met de grootste snelheid aan te vallen.1 Hij had vernomen,
dat de stemming in ons leger destijds vrij slecht geweest was en de N.S.B.-elementen
zeer roerig geweest waren, ook dat communisten en nazi's elkaar sedert Augustus jl.
gevonden hebben. Ook Van Kleffens zou vreesachtig geweest zijn en den Koning
der Belgen aanleiding gegeven hebben onze Koningin te bezoeken. Op het oogenblik
was volgens hem de stemming in België niet meer paniekachtig, zooals 6 weken
geleden, doch vastbesloten en het leger goed. Ik ben niet op de hoogte van de
stemming bij de hooge militairen hier te lande, maar gaf den heer Gourdeau te kennen,
dat ik zijn verhalen als overdreven beschouwde en dat wij ons zeker bij België zouden
aansluiten om ons te verdedigen en dat wij voortgingen ons te wapenen en te
versterken. Zijn prognose nopens de gevolgen van dezen oorlog en communisme en
gebolsjeviseerd nazisme, moet ik helaas als steekhoudend erkennen. Er dreigen
inderdaad zeer groote gevaren van socialen en economischen aard, te meer daar de
politieke partijen niet inzien, dat het vooruitzicht van algemeene verarming ons den
plicht opgelegt ons tegen onredelijke loonsverhoogingen en andere uitgaven te
verzetten.
Het Aardrijkskundig Genootschap polst mij door tusschenkomst van Kleiweg de
Zwaan aangaande het weder aanvaarden van het Voorzitterschap. Ik bedank wegens
mijn reeds te drukke bezigheden en mijn bezwaar tegen de vele lezingen, zeer populair
bij de leden, maar mij slapelooze of slechte nachten bezorgende. Mijn werkkracht
is nu eenmaal op den vroegen morgen geconcentreerd.

23 December 1939.
Trip eergisteren gesproken. Eveneens somber over onze financiën gestemd. De Geer
is niet tegen dezen tijd opgewassen. Houdt zich met details op, staat vreemd tegenover
de werkelijkheid, raadpleegt zijn ondergeschikten niet. De Regeering is op economisch
gebied tweeslachtig, zegt prijzen te willen beheerschen, maar laat loonen

1

Vgl. hier noot 1, p. 1685.
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stijgen. Hij (Trip) vreest inflatie en, ter voorkoming ervan, deviezenregeling. De wet
op de zetelverplaatsing1 acht hij gevaarlijk in gebruik. Ik ook. Bij de
Nederlandsche-Handel Maatschappij bouwt men er op. Trip meent, dat op 9/11
November geen werkelijk gevaar gedreigd heeft; Sas, onze militaire attaché, heeft
zich laten bang maken en de heele zaak was van Duitsche zijde mooi geënsceneerd
om ons wat parmanterig tegenover Engeland te doen zijn. Dit is ook Colijn's meening,
dien ik den vorigen dag sprak.

30 December 1939.
Kerstmis in Roosendaal doorgebracht met Olga, Jan, Jérôme2 en Piet van Eeghen.
Heel gezellig.
Steenberghe zeide mij gisteren in de Eerste Kamer, dat hij tevreden over de
resultaten der missie-Hirschfeld naar Berlijn3 is en vertrouwt, dat het Engelsche
voorstel nu wel aanvaard kan worden. Dat zou dan een vrij bevredigende basis voor
aanvoeren kunnen zijn. De landbouw kan blij zijn, de nijverheid minder. Met Welter
over de detacheering van een Islam-kenner bij het gezantschap te Cairo gesproken
- voor de 2de maal.4 Hij blijft er zeer voor geporteerd doch Indië zwijgt - dit terwijl
Van der Meulen5 mij schrijft, dat men daar op de beslissing uit Den Haag wacht. In
de El-Ahzar school wordt de islamitische politiek gemaakt.
Colijn nam mij apart om mij te zeggen, dat hij dezer dagen over Parijs naar Rome
reist en te Parijs hetzij op de uitreis, hetzij op de thuisreis Reynaud zal spreken en
om mij te vragen, of hij de Nederlandsche Handel-Maatschappij een dienst kan
bewijzen door hem over den terugkoop van de 4% Fransche obligaties, die aan onze
liquiditeit in den weg staan, te spreken. Hij meent dat als minister die de
Mendelssohn-emissies goedgekeurd heeft en dus eenige medeverantwoordelijkheid
draagt, te kunnen doen. Ik aanvaardde dit aan-

1

2
3
4

5

De latere wet van 26 april 1940, houdende bijzondere voorzieningen m.b.t. de in gebiedsdelen
van het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde naamloze vennootschappen e.a. rechtpersonen,
in Staatsblad (1940), no. 200.
Resp. Heldrings zuster en enige van zijn zoons.
Vgl. notitie onder 16 december 1939 en Hirschfeld, Herinneringen bezettingstijd, p. 14 vlg.
De eerste maal was in september 1938. Vgl. brief van Heldring aan de minister van koloniën,
30 september 1938 en brief van de minister van koloniën aan Heldring, 5 oktober 1938 in
collectie-Heldring.
D.van der Meulen.
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bod en zeide hem, dat Reynaud aan d'Escury reeds lang geleden gezegd had, dat hij
gaarne zou medehelpen, Nederlandsche defensiebestellingen in Frankrijk geleverd
te krijgen en daarvoor bedoelde obligaties in betaling te nemen. Helaas komt Defensie
maar niet tot het samenstellen van een order die belangrijk genoeg is, ofschoon zij
gaarne bepaalde zaken in Frankrijk koopen wil. Het wachten is dus op Nederland.
D'Escury zit er zooveel mogelijk achterheen, geholpen door Albarda van de Generale
Thesaurie. Zelf heb ik er Admiraal Furstner over gesproken, doch nog schiet het niet
op. Colijn zal niet in details treden en in algemeenen zin pleiten. Later bleek mij, dat
d'Escury met een ander plannetje in dezelfde richting bezig is, zoodat die hulp wellicht
zeer te stade zal komen. Ik vernam voorts van Lohman1, dat De Geer het
antirevolutionaire Tweede Kamerlid Wagenaar, een belastingspecialiteit, dezer dagen
uitgenoodigd heeft de portefeuille van financiën van hem over te nemen. Wagenaar
heeft er voor bedankt en Colijn, die er bij zat, zeide dat hij, indien Wagenaar hem
gepolst had, hem verboden zou hebben, in dit ministerie plaats te nemen, omdat zijn
financieele politiek naar den afgrond voert. De Geer kan zijn socialistische collega's
niet remmen. Lohman was hierover verbaasd. Hem ontbreekt financieel inzicht. Wel
erkent hij, dat De Geer te veel peuteraar is, om in tijden als deze leiding te geven.
Gisteren kreeg de nieuwe Minister van Justitie, Gerbrandy, de kous op den kop met
een voorstel, de onteigeningswet te wijzigen. Colijn zei vóór de behandeling dat hij
er wel tegen was, maar in het vorige kabinet (van hetwelk het stamt) in de minderheid
geweest was. Uit loyaliteit zou hij dus vóór stemmen. Wegloopen deed hij niet. Maar
hij stemde tegen toen, behalve eenige Roomsche deskundigen en Pollema, zijn
partijgenoot Briët er een vernietigend oordeel over uitsprak.
Colijn is van meening, dat wij behalve ten gevolge van een coup de désespoir,
geen inval van Duitschland te wachten hebben. Het zou een te groote strategische
domheid zijn. Het Duitsche leger zou in den nijptang komen. Ook is onze defensie
niet meer zoo zwak als in den beginne. Gemakkelijk komen ze er niet door heen.
Dien indruk heb ik ook. Helaas vergist Colijn zich soms deerlijk. Vóór den oorlog
tusschen Duitschland en Polen voorspelde hij de Duitsche nederlaag wegens de
uitmuntende qualiteit van het Poolsche leger.

1

Prof. jhr. mr. B.C. de Savornin Lohman, het lid der Eerste Kamer.
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[1940]
4 Januari 1940.
Jet en Huug1 gingen gisteren te New York aan boord van de ‘Saturnia’, die hen naar
Lissabon moet brengen. De Geer's nieuwjaarsrede was al even verkeerd als die op
13 November. Hij ziet geen alternatief tusschen de onmiddellijke vereeniging aan
de conferentietafel en den ondergang van beide strijdende partijen, alsof thans een
vrede die Europa duurzaam bevredigt, mogelijk ware. Hij deed beter zijn mond over
Europa te houden of den tekst van zijn toespraken door Van Kleffens te laten
samenstellen. Deze kletspraatjes van den Minister-President verhoogen ons aanzien
in het buitenland niet.

10 Januari 1940.
Van Kleffens opgezocht en over de reserve gesproken die Patijn tegenover de andere
Rijnvaartlanden met betrekking tot de evenredige vrachtverdeeling2 (en coördinatie
van het goederenvervoer) gemaakt heeft, een stommiteit, waartoe hij kwam onder
invloed van zijn collega Van Buuren, die evenmin als Patijn het belang van de vrije
Rijnvaart kent. De laatste, gedreven door den ordeningsfanaticus Vonk3 op zijn
departement, wist dit voorbehoud van Patijn gedaan te krijgen. Het verzwakt onze
positie tegenover andere landen, tegenover wie wij de vrije Rijnvaart in alle vormen
krachtig verdedigd hebben. Van Kleffens erkent dit en is met Albarda, Van Buurens
opvolger, gaan praten, zegt een open oor bij hem gevonden te hebben. Er is nog geen
man over boord, en indien wij het zoover kunnen krijgen, dat het wetsontwerp op
de coördinatie4 niet verder behandeld wordt, zijn wij een heel eind, ofschoon dit
eenmaal gemaakte voorbehoud een te betreuren vlek blijft.
Van Kleffens zeide mij dat in België weer eenige neiging waarneembaar wordt
na dezen oorlog Limburg in zijn bezit te krijgen. Men is daar nogal opgewonden,
meer dan hier, over de verdere vooruitzichten van den oorlog, en de paniekstemming
wordt voortdurend door

1
2
3
4

Heldrings dochter en schoonzoon.
Vgl. hier p. 1155 en 1228.
Mr. K. Vonk.
Op 30 juni 1938 had de regering bij de Tweede Kamer een ontwerp van wet op de coördinatie
van het vervoer aanhangig gemaakt, waarin de evenredige vrachtverdeling was opgenomen.
De gespannen Europese toestand veroorzaakte dat het ontwerp bleef rusten. Bij brief van 29
april 1946 trok de minister van verkeer en energie het in.
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de alarmstemming van Davignon, den Belgischen gezant te Berlijn, gestimuleerd.
Ter zake van de anti-Nederlandsche beweging noemde Van Kleffens onder andere
Carton de Wiart, die in 1919/20 ook tot onze vijanden behoorde.
Ik sprak over de weinig doeltreffende bezetting van onze posten te Parijs en Berlijn.
Volgens Van Kleffens is Londen sedert den oorlog als verjongd en Haersma, hoewel
geen hoogvlieger, doet het goed. Hij is bovendien populair. Ik vrees dat zij geen van
beiden tegen zeer moeilijke situaties opgewassen zijn. Diner van Hirschfeld ter eere
van Van Hoogstraten, hoofdambtenaar van Economische Zaken te Batavia, ongeveer
40 gasten, ambtenaren en zakenlieden. Hotel des Indes.

11 Januari 1940.
Bezoek van Visser1, wien de keus uit de posten in China, Zwitserland en Hongarije
wordt aangeboden. Hij heeft den meesten lust in China, hetgeen thans Shanghai
beteekent. Met het oog op zijn zenuwachtigheid, gevolg van den dood van zijn
buitengewone vrouw, durft hij het niet goed aan. Ik ried het hem af, ofschoon wij in
China een actief man kunnen gebruiken. Hij is voorloopig beter op een rustige plaats
als Bern. Volgens zijn zeggen is hij te Ankara in het begin van den oorlog trait d'union
geweest tusschen Von Papen en den Engelschen Ambassadeur (Knatchbull Hughesen). Duitschland wilde toen vrede met alle macht, met inbegrip van Hitler's
aftreden. Dit is op den onwil der Geallieerden afgestuit. Hij heeft nog voeling met
beide partijen en is pas weer te Berlijn en Londen geweest. Nu is Hitler echter
omgezwaaid en ligt men ver uit elkaar. In Engeland wil men au fond zoo spoedig
mogelijk vrede op redelijke termen, in Frankrijk denkt men weer aan de verdeeling
van Duitschland. Als dit waar is, hebben de Franschen niets geleerd. Indien dit verhaal
van Visser juist is, lijkt het mij wenschelijk dat hij in de buurt blijft en niet naar China
gaat.

13 Januari 1940.
Jet en Huug zijn eenige dagen geleden te Lissabon aangekomen. Vertrekken
waarschijnlijk morgen naar Holland.
Nieuw alarm, in België de militaire verloven ingetrokken. In Nederland geen
nieuwe verloven verleend.

1

Dr. Ph.C. Visser.
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15 Januari 1940.
Gesprek met vice-admiraal Furstner, Schout bij Nacht Doorman en Albarda van de
Generale Thesaurie over de orders door Marine in Frankrijk te plaatsen, waarvoor
Reynaud zijn medewerking beloofd heeft - dat wil zeggen voor de betaling door ons
in Fransche obligaties, waaraan de Nederlandsche Handel-Maatschappij door
Mendelssohn is blijven hangen. Dit is een veelzijdig belang: de Staat, om het
marinemateriaal te krijgen zonder belasting van de betalingsbalans, de Nederlandsche
Handel-Maatschappij om haar verlies op deze obligaties te verminderen en Frankrijk
om de Nederlandsche markt gunstig voor Fransche obligaties te stemmen. Er is echter
sedert maanden geen schot in, door onvolledige samenwerking. Nu bleek voor het
eerst, dat Koloniën zijn goedkeuring moest geven, daar het meerendeel van dit
materiaal voor Curaçao bestemd is. Albarda moet nu eerst met Hardeman en ik daarna
met Welter spreken.
Daarna Albarda meegenomen naar den lunch. Hij is een prettig, intelligent
jongmensch, die het ver zal brengen. Hij is weinig ingenomen over de wijze waarop
De Geer zijn ambtenaren links laat liggen.
Ik ben even bij Snouck aangeloopen, om naar den internationalen toestand te
informeeren. Er zijn in België en hier weer uit allerlei bron berichten binnengekomen
die op een concentratie van Duitsche legerafdeelingen aan onze grens en een
beraamden inval in Noord-Brabant en Limburg duiden; vandaar de militaire
maatregelen bij ons en onze zuiderburen. Bij hen heeft ook een Duitsch vliegtuig
een noodlanding gedaan, waarbij de Belgen compromitteerende papieren bij de
inzittenden gevonden zouden hebben. Het is niet aannemelijk, dat de Duitschers,
terwijl de rivieren thans vol ijs zitten, dat geen overtocht toelaat, tot den inval zouden
overgaan en ik denk dus aan intimidatie, voor ons of voor de Geallieerden bedoeld,
die neiging aan den dag leggen om de Finnen te gaan helpen. In Engeland en Frankrijk
denkt men werkelijk dat Duitschland tot den aanval vroeg of laat zal overgaan. De
wensch is er tot op zekere hoogte vader van de gedachte. Er moet een einde aan de
deadlock komen en geen mooier kans dan een Duitsch leger tusschen Holland in het
Noorden, mits dit zich verdedigt, en de Fransch-Engelsche-Belgische strijdmachten
in het Zuiden. Hier is men doodkalm en schijnt er niet aan te gelooven.
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17 Januari 1940.
Bezoek bij De Geer over belasting-, prijs- en leeningpolitiek. In den zin van
bijgevoegde punten besproken (bijlage).1 Ik heb niet den indruk, dat hij er toe over
zal gaan krachtig op het bestaande gevaar van inflatie te wijzen en dienovereenkomstig
maatregelen te nemen. Hij speelt, geloof ik, op zien komen, hopende dat de oorlog
niet lang zal duren. Ik sprak hem terloops over het pas verschenen wetsontwerp op
de winstbelasting2, dat ik nog niet bestudeerd heb. Deze belasting komt in de plaats
van de dividend- en tantièmebelasting. Ik vestigde zijn aandacht op de daarin vervatte
belasting van de Indische winsten (met één derde van het tarief van 10%), nadat deze
in Indië reeds belast zullen zijn met 25% vennootschapsbelasting en 35%
oorlogswinstbelasting. Dat deze belastingen zoo hoog waren, wist hij niet! De
Ondernemersraad, ofschoon erkennende dat zware belastingen opgebracht zullen
moeten worden, verzet zich tegen deze hoogte en tegen de ondeugdelijke grondslagen,
evenwel zonder eenig succes. De Gouverneur-Generaal in persoon legt niet de minste
tegemoetkoming aan den dag. Ik bracht deze onwetendheid van den Nederlandschen
Minister van Financiën aan Jongejan (voorzitter Ondernemersraad), over, die paf
stond. Wij zijn van plan Welter nog te gaan bestoken, doch die heeft zijn kruit reeds
verschoten, door aan Indië de verlenging van het defensie-uitvoerrecht op te leggen,
waarover men daar zeer ontstemd is. Het zal dus zonder succes zijn. De Geer deelde
mij mede, dat hij van plan is de volgende leeningen weer door het bankiers-consortium
te laten behandelen, dat wil zeggen door het guichet van zijn leden. Dit was een
geruststelling, daar het gerucht liep dat hij de Nederlandsche Bank als intermediaire
wilde gebruiken. Hij zeide ook het verzoek van de Hollandsche Bank Unie, tot het
consortium toegelaten te worden, te zullen afwijzen, daar hij haar geringe
plaatsingskracht toeschrijft en vernomen had, dat haar reputatie niet prima is.
Inderdaad staat zij niet voor groote kieschheid bekend, maar zij is niet de eenige
zoodanige in de bankwereld.

1
2

Vgl. Heldrings onderhoud met de pers op 17 juni 1940. Hier als bijlage.
Vgl. Handelingen Staten-Generaal, 1939-1940, bijlage nr. 239. Het ontwerp bleef liggen en
werd op 22 aug. ingetrokken. Vgl. De Vries, Amsterdam, p. 159.
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20 Januari 1940.
Bezoek bij Welter.
1. over betalingen van bestellingen in Frankrijk en financiering door Fransche
obligaties van de Nederlandsche Handel-Maatschappij.1
2. over oorlogswinstbelasting in Indië.
3. verzoek van Engelsch consulaat in Kobe de manifesten van inkomende lading
van Java over te leggen.
4. over aanstelling van Oriëntalist en Moslimkenner bij het gezantschap te Cairo.
5. subsidie aan het Aardrijkskundig Genootschap voor het verslag der
Nieuw-Guinea-expeditie van Le Roux.
Bezoek bij Albarda2 (Waterstaat) over het gewicht van onze internationale belangen
bij vrije vaart op Rijn, Maas, Schelde en mondingen der rivieren, die bij de coördinatie
van het goederenvervoer in het gedrang komen. Patijn is zoo dom geweest op aandrang
van Van Buuren een voorbehoud dienaangaande tegenover de andere Rijnoeverstaten
te maken. Van Kleffens betreurt dit zeer, Albarda ziet het wel in, maar gevoelt wel
voor de coördinatie. Voorts kort bezoek bij Van Kleffens over den eisch van de
Engelschen in Japan, dien hij brutaal noemde evenals het gisteren voorgevallen
opbrengen van twee schepen der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij
naar de Downs, het ééne van Amsterdam naar Rotterdam, het andere van Amsterdam
naar Antwerpen onderweg, dus vlak onder de kust, doch buiten de territoriale wateren.
Overigens had hij geen raad te geven, de Java-China-Japan Lijn moet het zelf weten.
Zaak is het na te gaan of de eisch ook aan Japansche schepen is gesteld. Het betreft
goederen uit Indië, voor Duitschland bestemd, door Siberië gaande, vermoedelijk
tin en rubber. Aan de reederij wordt dit echter niet meegedeeld. De officieele
bestemming is Japan.

25 Januari 1940.
Mijn goede oude vriend Willem Zeverijn is plotseling gestorven. Van de schoolbanken
kenden we elkaar. Ik zal zijn heengaan smartelijk gevoelen. Wat hebben we een
vreugde met elkaar beleefd!
Uitmuntende speech van Van Kleffens in de Eerste Kamer. Alleen lijkt mij zijn
raad aan de strijdende mogendheden, nu aan de con-

1
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Vgl. hier p. 1428, 1432.
Ir. J.W. Albarda, de minister van waterstaat.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1435
ferentietafel te gaan zitten, zeer irreëel, vermoedelijk bestemd voor binnenlandsch
gebruik.

26 Januari 1940.
Dejeuner bij Van Kleffens en zijn vrouw, die met een Duitsch accent spreekt. Er
waren onder andere Welter en Mevrouw Van Schaik en Mevrouw Stirum (oud
Gouverneur-Generaal), de Van Roijens en nog eenige Hagenaars.

27 Januari 1940.
Wandeling met Burdet in de buurt van Huizen en Naarden, alles in zware sneeuw
gehuld. Prachtig gezicht op het bevroren IJsselmeer van Oud-Naarden uit.

28 Januari 1940.
Carel Zeverijn, die veel te Londen komt, zegt mij dat s'Jacob genoeg krijgt van de
steeds wisselende instructies van Economische Zaken, waar de organisatie alles te
wenschen overlaat, terwijl de samenwerking tusschen dat departement en
Buitenlandsche Zaken allertreurigst moet zijn. Hij zou gaarne zien, dat ik eens over
kwam om mij op de hoogte te stellen en te trachten verbetering aan te brengen. Ik
heb van hem dezer dagen een brief ontvangen, waaruit wel zijn bekende critische
houding tegenover Economische Zaken blijkt, maar niet van een dergelijke noodkreet.
Ik ga niet naar Londen zonder opdracht van de Regeering of althans van Van Kleffens
- tenzij ik er toch voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij moet zijn, hetgeen
op het oogenblik niet het geval is. Volgens Carel Zeverijn is de ontstemming over
onze weifelende houding en vele vergissingen bij de Engelschen groot. Bovendien
nemen zij het onze lijnen kwalijk, dat zij Engeland niet meer aandoen uit vrees voor
het torpedo-gevaar. Zeer goed te begrijpen, zij hebben die scheepsruimte
waarschijnlijk bitter noodig, hetgeen ook uit hun zinspelingen op het huren van
schepen blijkt. Maar hoe kunnen anderzijds onze reederijen hun schepen en
bemanningen méér aan het Duitsche gevaar blootstellen dan toch al geschiedt?
Men verwacht in Engeland de Duitsche breakdown op zijn laatst in den winter
van 1941/2, dan is al het vet op. Ik geloof niet dat de oorlog zoo lang duren kan.
Colijn, die onlangs te Rome geweest is, zeide mij, dat de secretaris van Mussolini
hem gezegd had: ‘Indien men den Duce opensneed, zou men op elke rib het woord
“Salzburg”
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gegrift vinden.’ Geheel Italië is anti-Duitsch, maar aan een oorlog tegen Duitschland
denkt het niet. Het wacht de uitputting der beide strijdende partijen af om op het
geschikte oogenblik zijn slag te slaan. Een spoedige vrede is niet waarschijnlijk,
omdat de beiderzijdsche standpunten voorloopig onverzoenbaar zijn.

7 Februari 1940.
Nog geen nieuws in zake de leveringen door Frankrijk aan Koloniën en Marine.
De opperbevelhebber is afgetreden.1 Het fijne van de zaak ken ik niet, maar ik heb
nimmer een indruk van voortvarendheid van Reynders gehad. De militairen vormen
een afzonderlijke klasse, die wij, burgers, nauwelijks kennen. Hun mentaliteit is in
de meeste gevallen door een leven van reglementeering en orders uitvoeren en geven
sterk verwrongen. Van den nieuwen man2 weet men niets.
De Regeering heeft eindelijk de 3 slagkruisers aanvaard. Ik denk dat er 300 millioen
mee gemoeid zal zijn, nu de prijzen tenminste 40% gestegen zijn. Dit dan nog afgezien
van de kosten van inrichting. Volgens admiraal Furstner kan het Westgat van
Soerabaja voor eenige millioenen voldoende uitgediept en gemakkelijk op peil
gehouden worden. Ferwerda is dienaangaande pessimistisch en verdedigt
dientengevolge lichter materieel, waarmede onze marine bewegelijker zal zijn en
waarvan de gevechtswaarde, mits goed gewapend, niet gering is.
Hoe hij aan het geld moet komen, heeft De Geer nog niet verteld. Nog steeds
wachten wij op een financieel program, dat ook voor het succes der leening mijns
inziens onontbeerlijk is. Weliswaar komt daarbij de stok achter de deur, maar het
half gedwongen karakter van deze operatie zal de inschrijvers aanleiding tot verkoop
- een groot aanbod - van de staatsobligaties geven, wat voor het staatscrediet
bedenkelijk moet zijn. Dit kan mijns inziens alleen voorkomen worden, indien de
Regeering blijk geeft, met kracht tegen de inflatie te zullen optreden.
De Geer volgt echter zijn eigen weg. Een goed plan voor de volgende leening gesplitst in 3 van verschillend type - zonder stok, heeft hij terzijde gelegd. Het was
door Alberda (Thesaurie) in overleg met d'Escury opgemaakt. Wij krijgen 300
millioen à 4%, lange

1
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Generaal I.H. Reynders.
Generaal H.G. Winkelman.
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looptijd, zegt men. Albarda vreest dat hij ze door de Nederlandsche Bank met
terzijdestelling van de bankiers zal laten aanbieden. Dit zou tegen zijn verklaring
aan mij zijn en bepaald onbehoorlijk.

15 Februari 1940.
De Geer heeft woord gehouden. Hij heeft de bemiddeling der bankiers aanvaard en
is met de leening gekomen die wij verwachtten, met een flinken stok achter de deur,
die er wel zal ingaan. Typeerend voor zijn werkwijze, dat de Thesaurier-Generaal
er geheel buiten gelaten is. De Geer heeft een ambtenaar van het Departement naar
d'Escury gezonden om details te bespreken, maar nòch in het Departement nòch
daarbuiten iemand geraadpleegd. Zijn ondergeschikten zijn over deze manieren niet
te spreken.
In de Eerste Kamer heb ik sterk op de urgentie van een program van maatregelen
ter voorkoming van inflatie aangedrongen.1 De Geer is, wat verwacht werd, tegenover
zijn socialistische ambtgenooten zeer slap. Ieder denkend mensch vreest het ergste
als het zoo doorgaat. Ik vlei mij niet, dat men naar mij zal luisteren. Bruineman, een
Roomsche afgevaardigde, een verwaand prul, hoonde mij zelfs openlijk. De linksche
Roomschen hebben tegenwoordig de vlotte uitgavenpolitiek als bijbel. De socialisten
hebben tegenwoordig althans nog andersdenkenden in hun gelederen, al komen zij
er niet voor uit.
De Koninklijke Hollandsche Lloyd wordt weer eens ernstig bedreigd. Sedert hij
door Müller tezamen met de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij
gedreven wordt, gaat het hun best. Hij heeft ongeveer 5 millioen in kas.
Ongelukkigerwijze bevinden 9/10 der aandeelen zich in handen van Müller, daar
destijds de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij niet bij machte was
een gelijk aantal aandeelen als Müller te nemen, en ongelukkigerwijze bevinden zich
de aandeelen-Müller in handen van Engelsche houders (trustmaatschappijen) en
Labouchere & Co., die verkoopen

1

Vgl. Handelingen Eerste Kamer, 15 februari 1940, p. 258. De laatste alinea van het betoog:
‘Ik vertrouw, dat de Minister in samenwerking met zijn ambtgenoten de onafwijsbare
voorzieningen zal treffen. Indien dat tijdig geschiedt, zal men allerwege begrijpen, dat men
de gevraagde offers niet voor niets brengt en deze blijmoedig brengen, maar de Regeering
moet steun en leiding geven.’
De heer Bruineman: ‘Hebt U niets concreters dan dit?’
De heer Heldring: ‘Ik heb in algemeene termen gesproken.’
Vgl. ook hier p. 1440.
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willen en een bod van Rotterdam - Van der Vorm en Van Beuningen van 140%, ver
boven de marktwaarde - voor alle aandeelen (7½ millioen) kregen. D'Escury, die
zich alle mogelijke moeite geeft om de zaak voor Amsterdam te redden (hij is
commissaris bij Müller zoowel als bij de Koninklijke Hollandsche Lloyd, en de
Nederlandsche Handel-Maatschappij heeft een goede 600 aandeelen-Müller), stuit
daarbij op den onwil van Van Hasselt de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij voor aandeelen-Müller te interesseeren. Hij wenscht dat
Müller aan de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij zooveel aandeelen
Lloyd overdoet, en nog wel tegen ongeveer pari, dat het bezit gelijkelijk verdeeld is.
Müller wil ze echter nu niet meer afgeven. Bovendien zijn ze zeker 300% waard. De
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij heeft nu eenmaal den trein
gemist. Het gevaar wordt zeer dreigend, want de koop der aandeelen-Müller door
Van der Vorm c.s. kan niet veel langer tegengehouden worden. Op het oogenblik
hokt hij nog op het bezit van 10 prioriteitsaandeelen, die in handen van lieden zijn
die van dezen verkoop niets willen weten en zonder welken verkoop de macht niet
volledig bij de bezitters der aandeelhouders is. Op den duur is dit niet vol te houden,
want men kan de Rotterdamsche groep niet als anti-nationaal beschouwen, en zij zal
zeker aan den Minister door wiens toedoen (eigenlijk Zaalberg) de combinatie
Müller-Koninklijke Hollandsche Lloyd indertijd tot stand kwam, de verzekering
geven dat de Koninklijke Hollandsche Lloyd van Amsterdam uit zal blijven varen,
welke belofte echter in de praktijk niet gehouden kan worden door een te Rotterdam
gevestigde reederij, die hetzelfde land bevaart (de commercieele leiding komt dan
bij Goudriaan). Ook tegenover de Engelsche aandeelhouders, aan wie men destijds
verzekerd heeft, dat de prioriteitsaandeelen en het ‘nationaal bezit’ (tegen de
Duitschers gemaakt) hun niet hinderlijk zou zijn, kan men de verkoop der aandeelen
niet langer tegenhouden.

26 Februari 1940.
Er is in zooverre eenig licht in deze zaak gekomen, dat Van der Vorm verklaard heeft
de aandeelen-Müller niet te begeeren zonder dat hij ook de prioriteitsaandeelen krijgt,
maar op deze alleen reflecteert, indien de verkoop van harte geschiedt. Willen de
houders ze liever behouden, dan blijft men even goede vrienden en wenscht hij de
gewone aandeelen ook niet. Voorts heeft de Koninklijke Nederlandsche
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Stoomboot-Maatschappij zich in een onderhoud dat op 19 Februari bij de
Nederlandsche Handel-Maatschappij met Lodeizen1 en d'Escury aan de Nederlandsche
Handel-Maatschappij heeft plaats gehad, bereid verklaard een aandeel in een syndicaat
voor het overnemen van de noodige aandeelen-Müller te nemen, indien zij de ‘first
refusal’ van Müller op zooveel aandeelen Koninklijke Hollandsche Lloyd kan krijgen,
dat haar pariteit met Müller bereikt wordt. Koers nader overeen te komen. Dit leek
de oplossing naderbij te brengen, maar bij nader inzien biedt een accoord op een
langjarig aanbod van de first refusal voor een onvasten prijs weinig zekerheid dat de
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij haar doel bereikt. Er zal nu
iets anders bedacht moeten worden. Intusschen is Kiewiet de Jonge, die sedert eenige
maanden tegelijk met Lodeizen directeur van Müller is, bij ons geweest om ons te
vertellen dat Van Kleffens, wiens tijdgenoot hij is, tegenover hem de hoop heeft
uitgesproken dat Müller niet in handen van Van der Vorm - Van Beuningen overgaat,
omdat men dan geen zekerheid heeft dat buitenlandsche (Duitsche) invloed dan niet
den boventoon gaat voeren. Eenige jaren geleden was het de Gute Hoffnungshütte
die achter een dergelijke poging stond, en het feit dat Müller in vredestijd de Duitsche
reederijen vertegenwoordigt, maakt de kans dat een Duitsche groep er zich voor
interesseert, des te grooter. Het is een Nederlandsch belang dat dit voorkomen wordt,
dat Müller behalve de Koninklijke Hollandsche Lloyd de Batavierlijn en De Zeeland
in handen heeft. Ware het Duitsche aandeelenbelang er vandaag in aanwezig, dan
zou Müller op de Engelsche zwarte lijst staan.
Hierop is nu, trots alle moeite die Hendrik Muller en Wiebenga zich gegeven
hebben, De Bary geplaatst. Trots ook de werkelijk tegemoetkomende houding van
de Deutsche Bank. De Nederlandsche commissarissen treden nu af, maar blijven aan
bij Gemeenschappelijk Bezit; Kessler2 en Wiebenga, die daarin nog niet zitten, worden
er in benoemd. Dit om de ‘ontrede’ (?) aandeelhouders in De Bary niet in den steek
te laten. Gemeenschappelijk Bezit komt niet op de zwarte lijst. De moeite zal nu zijn
om nieuwe commissarissen te vinden. Müller wil als directeur aanblijven, indien hij
van de Deutsche Bank de verzekering krijgt, dat hij de zaak geheel kan drijven als
nu geschiedt, dus niet als voorpost der Duitsche belangen.
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Hij laat zich voornamelijk door de belangen van het Nederlandsche personeel leiden,
ofschoon hij zich aan het gevaar blootstelt, zelf op de zwarte lijst te komen, hoe
goede vrienden hij persoonlijk ook met de Engelschen is. Ik ben niet overtuigd, dat
zijn voorwaarde kan of zal vervuld worden. Nu De Bary eenmaal op de zwarte lijst
van Engeland staat, de Deutsche Bank er een groot belang in heeft, is er voor haar
en de Reichsbank, van wie de Deutsche Bank haar instructies ontvangt, geen
aanleiding meer om De Bary strikt neutraal te doen zijn.
De Geer heeft hoegenaamd niet op mijn voorstel van een versoberings- en belasting
program gereageerd, maar Steenberghe bij de behandeling van de begrooting van
Economische Zaken wel. Hij is mij bijgevallen.1 (Hij heeft Bruineman, die mij op
onsmakelijke maniet bestreden had, zelfs op zijn plaats gezet.) Bovendien heeft
Deckers in den Roomsch-Katholieken partijraad een dergelijk geluid laten hooren.
Zou Roomsch-Katholiek op dit punt eindelijk wijs worden?

29 Februari 1940.
De leening met den stok achter de deur is ‘gelukt’.2 Men heeft echter niet durven
nalaten in te schuiven, en daar De Geer het bedrag van het contribuabele kapitaal
goed geschat had, is zij iets meer dan volteekend, maar ter beurze worden de nieuwe
stukken met 4% disagio verhandeld. Het staatscrediet is er niet op vooruitgegaan.
Sumner Welles, dien ik in het voorjaar te Washinton bezocht, reist thans in Europa,
zoogenaamd om poolshoogte van de werkelijke vooruitzichten omtrent oorlog en
vrede te nemen. Ik geloof ook niet, dat hij meer kan doen, want al zouden alle
oorlogvoerenden, ondanks hun geschetter, liever vandaag dan morgen vrede hebben,
men ziet niet in, dat de noodzakelijke grondslag daarvoor aanwezig is. Sumner Welles
is overigens een prettig man, meer Engelsch dan Amerikaansch in voorkomen en
taal. Colijn doet ook alsof hij met gewichtige boodschappen rondreist, maar hij snijdt
naarmate zijn leeftijd stijgt, meer op.

4 Maart 1940.
De Duitschers worden op zee steeds woester, waarvan de neutralen nauwelijks minder
dan de geallieerden te lijden te hebben. Wij zijn
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reeds 75.000 ton aan scheepsruimte kwijt. Zij zijn er klaarblijkelijk op uit, onze
scheepvaart geheel onmogelijk te maken, voor zoover zij in de buurt van Engeland
komt.
Op land breken zij nog niet los, maar het kan elken dag gebeuren, naar het Westen
of naar het Oosten. De heer Westerdijk1 uit Enschede ontmoette, naar ik hoor, onlangs
eenige Duitsche stafofficieren te Rome, die hem hetzelfde verhaal vertelden, dat ik
in November van Fransche zijde (Gourdeau) hoorde, namelijk dat Hitler destijds den
inval in Nederland wilde, maar dat de Generale Staf zich daartegen zóó sterk verzette,
dat hij het idee op het laatste oogenblik opgaf. Volgens die officieren zou gebrek aan
benzine het voornaamste bezwaar tegen die operatie geweest zijn. Die hebben zij
nog niet in voldoende mate. Men schijnt thans aan een offensief tegen de Maginotlinie
te denken, maar indien Turkije tezamen met Engeland en Frankrijk iets tegen Rusland
in het Zuiden onderneemt, dan wordt het Westen ontlast, ook de Finnen, die er anders
‘aan’ gaan.

13 Maart 1940.
Met diepe droefheid van de geheele wereld, behalve van Rusland en de Duitsche
Nazi's, heeft Finland moeten capituleeren. Nobel als zij gevochten hebben, is hun
verklaring van de nederlaag: de ligging van ons land. Niemand kon ons helpen. Zij
zeggen niet: men heeft ons in den steek gelaten, ofschoon daarvoor wel reden bestaat.
Ze hebben waarschijnlijk maar al te goed begrepen, dat de hulp van buiten hen alleen
via Zweden en Noorwegen kon bereiken en dat deze landen door Duitschland
aangevallen zouden worden, waartegen zij niet bestand waren. Engeland en Frankrijk
maken zich thans belachelijk door te verklaren dat zij juist gereed stonden een leger
naar Finland te zenden, maar dat zou slechts met medewerking der Scandinavische
landen of ondanks hun verzet mogelijk geweest zijn. Hoezeer zij op de hand der
Finnen waren, zij hadden duidelijk te kennen gegeven, dat zij neutraal bleven. Zouden
de Geallieerden hen in den oorlog gedwongen en daarmede heel Scandinavië tot
vechtterrein gemaakt hebben, met de kans dat Rusland het in het Noorden, de
Duitschers in het Zuiden bezet zouden hebben? Sommigen spraken van een landing
te Petsamo, maar wat zou een geallieerd leger aan den Poolcirkel op duizend mijl
afstand van het eigen-
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lijke Finland en met een haast niet te handhaven verbindingslijn over zee hebben
kunnen uitrichten? De Prins, naast wien ik heden aan tafel zat, was ook zeer gedrukt
onder het bericht van dezen vrede, maar anderzijds zeide hij de morele waarde van
het Nazi-régime zoo laag te achten, dat het een of anderen dag in elkaar moet storten.
Ik zeide hem, dat zijn positie wel onaangenaam moest zijn. Ja, antwoordde hij: het
is het land van mijn geboorte, en ik zie met vrees en beven de toekomstige ontaarding
van het jonge geslacht zich verspreiden. Hij was ook zeer verontwaardigd over het
feit, dat men zijn broeder1 een tijdlang aan het front tegen ons geplaatst had, nadat
hij eerst van de Schoktroepen2 tegen Polen deel had uitgemaakt. Dergelijke
gemeenheden zijn typeerend voor den geest der leiders. Overigens had het hem
getroffen dat Hitler in zijn rede van jl. Zondag de Voorzienigheid ingeroepen en
telkens van den Almachtige gesproken had, lijnrecht tegen zijn gebruikelijke
anti-religieuze houding in. Was dit om den Paus, die juist Ribbentrop bij zich had,
zacht te stemmen of om de Duitsche geloovigen terug te winnen? Een bekeering is
niet aannemelijk.

14 Maart 1940.
Abs ten eten gehad. Somber over den toestand gestemd. Duitschland krijgt Engeland
er met duikboten en vliegtuigen niet onder. De beslissing, indien uitgevochten, komt
te land, maar die is onzeker en zal voor heel Europa, Duitschland in de eerste plaats,
vreeselijk in zijn gevolgen zijn. Hij heeft nog altijd eenige hoop dat er voordien vrede
komt, ofschoon hij de grondslagen niet ziet. Hij gelooft dat Summer Welles bij zijn
tweede bezoek aan Rome (overmorgen) een vredesplan medekrijgt. Ribbentrop is
niet voor niets naar Canossa gegaan. Abs, die goed Roomsch is, is overtuigd dat de
Paus hem harde waarheden gezegd heeft. Ongelukkig heeft Ribbentrop geen verstand,
maar wel grooten invloed op Hitler. Italië zal ten gevolge van de Britsche contrôle
op den zeeweg zijn kolen over de Alpen krijgen (Gotthard, Brenner en Hohe Tauern),
700.000 ton per maand. Ik geloof niet, dat de spoorwegen een dergelijke hoeveelheid
verwerken kunnen, terwijl Italië ook niet voldoende contraprestatie leveren kan. In
Duitschland maakt men zich ook groote zorgen over de gevolgen van den langen
winter, waardoor de grond tot op meer dan
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1 m bevroren is en de nieuwe aardappelen niet gepoot kunnen worden, hetgeen de
voedselvoorziening in den zomer uiterst précair zal maken. Het verhaal van den door
Hitler gewenschten inval in Nederland wordt nu ook door Abs bevestigd, evenzoo
heeft ook hij vernomen dat Mussolini's gezondheid sterk achteruit gaat en dat men
een grootere rol van den Kroonprins1 verwacht, die populair heet te zijn, maar volgens
sommigen dom is, in tegenstelling tot zijn vrouw.2

15 Maart 1940.
Afgetreden bij De Bary. Ik blijf voorloopig bij het ‘Gemeenschappelijk Bezit’ om
de moeilijkheden niet te vergrooten, evenwel op voorwaarde, dat daardoor voor mij
geen moeilijkheden ontstaan en de zaak naar het uiterlijk en in zijn businesspolitiek
volkomen neutraal blijft. Abs zegt dit ook te willen, maar meent toch
President-commissaris bij De Bary te moeten worden, om de officieele instanties in
Berlijn, die via de Deutsche Bank invloed willen uitoefenen, te kalmeeren. In
Nederland (en bij de Geallieerden) zal dit echter als bewijs van overheerschenden
invloed van de Deutsche Bank opgevat worden. Muller blijft directeur bij De Bary
en Ernst Jr.3 wordt commissaris, doch op dezelfde voorwaarde. Abs trachtte mij te
bewegen hem te steunen. Ik begrijp zijn moeilijkheden in Duitschland maar ben niet
geneigd een andere houding in te nemen.

16 Maart 1940.
Alweer een oud-schoolkameraad verloren. Jan Doekes Hunger, oudresident van
Batavia en oud financieele adviseur - gedurende korten tijd - van Albanië. Hij at het
laatst bij mij met Zeverijn. Beiden zijn sedert voor goed heengegaan. Hij was een
eenzaam man, maar goed en oprecht.

23 Maart 1940.
Met den Koninklijken Hollandschen Lloyd schieten wij niet op. Nadat het gevaar
dat de groep Van der Vorm-Van Beuningen de macht bij Müller zou verkrijgen, was
afgewend, heeft d'Escury aan
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de pariteit der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij met Müller in
het aandeelenbezit Koninklijke Hollandsche Lloyd gewerkt. Eerst scheen het, dat
Lodeizen daar tegenover lauw stond, omdat hij vreesde dan geheel onder de leiding
der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te komen. Deze trachtte
deze vrees op te heffen door te verklaren, dat niets minder in haar bedoeling lag en
dat zij ten bewijze daarvan Lodeizen gaarne een commissarisplaats in de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij zou willen inruimen. Volgens d'Escury
bestaan er nog meer remmen: in den persoon van Wally Boissevain, die voorzitter
van den Raad van Advies van Müller is en, nu het den Koninklijken Hollandschen
Lloyd zoo goed gaat, de Amsterdamsche scheepvaart geen plaats in de werkelijke
leiding gunt. Hetzelfde is het geval met Maurits de Beaufort, daarin geflankeerd door
zijn broer Fred. Bij Wally Boissevain zit een oude rancune tegen de Amsterdamsche
scheepvaart omdat hij, zoon van Jan Boissevain, indertijd wegens zijn arrogantie uit
de ‘Nederland’ verwijderd is, 30 jaren geleden, terwijl Mauk de Beaufort, die zoolang
bij de Koninklijke Hollandsche Lloyd geweest is en daar wegens zijn domheid en
inbeelding nooit iets goed verricht heeft, nu als commissaris bij Müller de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij geen positie erin gunt. De enorme winsten
die de Koninklijke Hollandsche Lloyd thans maakt, zijn ook niet geschikt om de
heeren handelbaar te maken. Wij zullen toch moeten zien, de aandeelen Müller in
handen te krijgen en daarmede den noodigen invloed op de Koninklijke Hollandsche
Lloyd.
Mussolini en Hitler zijn eenige dagen op de Brenner samen gekomen, vermoedelijk
om op den Balkan een soort status quo te handhaven. Men is in Duitschland overtuigd
Engeland en Frankrijk reeds bij de jas te hebben. Het is weer het oude liedje: de
maatregelen in Engeland worden langzamerhand uitgevoerd. Misschien komt er geen
beslissing vóór 1941 of 1942. De verbittering die in het begin niet bestond, is echter
sterk groeiende, vooral in Engeland. De Finsche tragedie heeft in dat land en Frankrijk
groote onbehagelijkheid verwekt. Daladier is door Reynaud vervangen en deze niet
door de Kamer ontvangen zooals verwacht werd.
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25 Maart 1940.
Vier heerlijke Paaschdagen te Rosendaal doorgebracht. 80 kilometer gewandeld.
Alex, Frederik, Jet en Huug1 van de partij. Ook Olga2, die echter niet meer dan kleine
wandelingetjes maakt.

6 April 1940.
Ik heb talrijke aanwijzingen door mijn contact op kantoor en dat met Koning (M.C.),
voorzitter van de luchtafweer-commissie voor Amsterdam, en veel lieden die zich
voor de luchtbescherming interesseeren, dat de leiding zeer veel te wenschen overlaat.
Die leiding is gesplitst, luchtafweer bij Defensie, luchtbescherming bij Binnenlandsche
Zaken. Met de aanschaffing van het luchtafweergeschut is het een tragedie geweest.
Het departement heeft de gelegenheid een zeer groote partij geschikt geschut te
koopen, verzuimd. Nu eindelijk, 7 maanden na het uitbreken van den oorlog, zijn 4
batterijen voor de verdediging van Amsterdam gearriveerd. Eerst nu, zoo zegt de
Minister, zal met kabelballons een proef genomen worden. Proeven die de Fransche
leveranciers willen demonstreren, werden dezerzijds niet aanvaard, omdat er geen
geld voor de reis van onze officieren naar Frankrijk beschikbaar was. In de Eerste
Kamer heb ik op inschakeling van het zakenelement bij de opdrachten en
onderhandelingen aangedrongen, daar de militairen hopeloos incompetent op dit
gebied zijn.3 Er zijn al accountants genoeg, antwoordde de Minister, alsof ik daarvan
gewaagd had. Dat de gelegenheid om in Augustus of daaromtrent een groote
hoeveelheid luchtafweergeschut in te slaan verzuimd was, ontkende hij.
Daar de offerte die bij de Gemeente Amsterdam binnengekomen was, hem indertijd
door den Burgemeester overhandigd was, heb ik dezen opgezocht (Maart). Hij
bevestigde mij het feit. Ik overweeg nu wat verder te doen staat. Bij die gelegenheid
beschreef de Burgemeester mij den Minister van Binnenlandsche Zaken als een
poover regeerder, geheel de indruk dien ik van hem opdeed. In de luchtbescherming
gaat van hem niets geen leiding uit. Thans heeft hij slaande ruzie met de Vereeniging
voor Luchtbescherming. Primair is de luchtafweer. Is die in orde, dan kan men met
weinig luchtbescher-
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ming volstaan. En voor onze landsverdediging, ons uithoudingsvermogen is, gegeven
de geringe oppervlakte van ons land en zijn dichte bevolking, luchtafweer in de
groote wooncentra een noodzakelijkheid van de eerste orde. Er mankeert veel aan.1

6 April 1940.
De Engelschen hebben als tweede uiting van Churchilliaansche politiek tegenover
de neutralen een mijnenveld in de Noorsche wateren bij Narvik gelegd. De Noren
protesteeren heftig, maar evenmin als Duitschland zich door protesten der neutralen
van zijn torpedeeren van onschuldige koopvaardij- en visschersschepen en het dooden
van hun bemanning heeft laten afbrengen, evenmin trekt Engeland zich van het
Noorsche protest iets aan. Narvik met de Gellivara in het achterland is voor de
Duitschers onontbeerlijk. Zij zullen het er dus niet bij laten. Stelt Engeland zich voor
in Noorwegen een leger te kunnen landen en met succes tegen de Duitschers te
kunnen laten vechten? De Noorsche fjorden-kust is een prachtige operatiebasis voor
duikbooten tegenover Schotland gelegen.

8 April 1940.
Denemarken zonder slag of stoot door het Duitsche leger bezet. Duitsche troepen te
Oslo, Stavanger, Bergen, Drontheim en Narvik geland. Bliksemsnel is dus de reactie
geweest, en in het geval van Drontheim en Narvik moeten de Duitschers al onderweg
geweest zijn, voordat de Engelschen hun mijnen bij Narvik gedeponeerd hadden.
Wij zijn dichtbij een van de grootste beslissingen in de worsteling gekomen.
De houding van de Noren is nog niet duidelijk, de berichten zijn verwarrend, maar
gevochten is er wel bij Oslo, en de Noorsche forten hebben Duitsche schepen in den
grond geboord. De stad schijnt echter ingenomen te zijn. Hoe de Noren zich verder
verdedigen met Duitsche troepen in het Zuiden en in het Noorden moet afgewacht
worden.
Duitschland had een non-agressie verdrag met Denemarken! Schaamteloos
cynisme! Ik weet niet of Denemarken tegen moderne

1

Uitvoeriger hierover Heldrings rede in de Eerste Kamer bij de behandeling van de begroting
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aanvalsmiddelen verdedigbaar is - het terrein is vlak en inundatie is er niet mogelijk
- maar het nalaten van verdediging en bewapening wordt nu met het verlies van de
onafhankelijkheid beboet. Zweden is tot nu toe niet aangetast, maar leeft bij de gratie
der Duitschers. Het is van het Westen geheel afgesneden.
Voor de Geallieerden is deze overweldiging van twee neutrale landen een klap
van de eerste orde. Waar zullen en kunnen zij de Duitschers aanvallen?

11 April 1940.
Geweldige zeeslag in het Skagarrak. Uitslag vanavond nog niet bekend. Gelukt het
de Duitsche vloot te vernietigen en Noorwegen van Denemarken af te snijden, dan
is het Duitsche avontuur in het Noorden mislukt en zijn positie ter zee hopeloos
verzwakt. Duitschland krijgt dan ook het onmisbare erts uit het Noorden niet. De
Noren hebben geweigerd een vazalstaat van Duitschland te worden en vechten onder
leiding van hun Koning.1 De berichten zijn overigens tegenstrijdig. Eerst werd
beweerd, dat de Noorsche havens door de Engelschen hernomen zijn. Churchill zelf
ontkende het heden. Wel schijnen de verliezen aan Duitsche schepen zwaar te zijn
en de spoorweg naar Gellivara geblokkeerd.
Onze positie is ten gevolge van dezen strijd in het Noorden wat minder blootgesteld
dan zij was, maar het kan elk oogenblik veranderen, indien men ook een beslissing
te land wil uitlokken. De Regeering deed daarom verstandig alle verloven in te
trekken.

12 April 1940.
Van Kleffens, dien ik heden bezocht, zeide mij den toestand zeer onzeker te vinden.
Militaire aanwijzingen omtrent een inval, als in November, zijn er niet, maar de
stemming in Duitschland is zóó dof en onbehagelijk, dat de menschen aan het roer
allicht het groote offensief naar het Westen zullen wagen, hetzij dat het in het Noorden
minder goed voor de Duitschers gaat, zooals men uit de verwarde berichten zou
afleiden, hetzij dat hun waagstuk daar gelukt. Op welk punt het offensief dan zal
losbranden, kan niet gezegd worden. Naar onze inlichtingen liggen de grootste
troepenmassa's tusschen Roermond en de Moezel. In dezen toestand ried hij aan,
eventueel nood-
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zakelijke maatregelen te nemen voordat een inval den weg heeft versperd. Intusschen
staat de wet op de zetelverplaatsing1 nog steeds niet in het staatsblad. Zij is nog bij
de Eerste Kamer.
Wat de operaties in het Noorden betreft, er is geen groote zeeslag geweest, wel
zijn er op verschillende plaatsen ettelijke hevige gevechten geweest, waarbij de
Duitschers meer oorlogs- en transportschepen verloren dan de Engelschen. Deze
beschikken over groote reserves aan materieel, zoodat de mogelijkheid van
ondersteuning en versterking van de Duitsche troepen in Noorwegen sterk bedreigd
wordt. Rest een opmarsch door Zweden, wat Duitschland echter waarschijnlijk de
vriendschap met Rusland zou kosten. Reeds nu ziet dit met leede oogen de bezetting
van Kopenhagen.
Snouck loofde Michiels2 zeer om zijn actieve houding tegenover de Engelsche
Regeering en toonde mij een potloodkrabbel van Halifax, waarin deze tracht duidelijk
te maken, dat hij tegenover de neutralen niet gezegd had wat de kranten hem in den
mond gelegd hadden. In elk geval heeft hij niets kwaads bedoeld, hetgeen men niet
van Churchill en het grootste deel van de Engelsche pers kan zeggen, die, op de
kleine neutralen smalend, wenschen dat deze zich tegen Duitschland verklaren.
Ook Snouck en Van Roijen vond ik vrij pessimistisch, sprekende van een fifty-fifty
kans. Ik zie den toestand op dit punt - ik erken zonder bepaalde reden - wat gunstiger
in.
Gisteren met de Russische handelsdelegatie gedéjeuneerd, waarvan het hoofd, de
volkscommissaris Vossyan, echter wegens den politieken toestand teruggeroepen
was, zoodat ik dien miste. Walree presideerde. De voornaamste Rus was een heer
Prolof, die een weinig Duitsch sprak. Hij leek mij een zeer geschikt man. De Sovjets
hebben hier de laatste jaren voor vele tientallen millioenen gekocht: schepen,
baggermolen, kranen enz.

17 April 1940.
Van Kleffens wederom bezocht om zekerheid in zake de verhouding tot Japan te
krijgen. Alleszins bevredigend. Mocht Japan tegen de verwachting in (het is door
den langdurigen oorlog met China te zeer verzwakt) kwaad willen, dan hangen wij,
behalve van onze eigen niet zeer groote kracht, van de Vereenigde Staten af, die
wegens de tin
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en rubber die zij uit Nederlandsch-Indië en de Malay States krijgen, het grootst
mogelijke belang bij den status quo hebben. Zij kunnen echter niet op twee fronten
vechten, en indien zij hun vloot op den Pacific inzetten, kunnen zij, wanneer zulks
hun belang mocht zijn, in Europa niet intervenieeren. Zaterdag jl. (13 April) heeft
de kustwacht bij zonsondergang een oorlogsvloot van 16 oorlogsschepen, dicht onder
de kust in Noordelijke richting stoomende, gerapporteerd. Zij was spoedig in de
duisternis verdwenen, maar de geheele kustwacht is gealarmeerd, de havens werden
verduisterd en groote troepenbewegingen vonden plaats. Ten slotte heeft men
aangenomen, dat het niet Duitsche maar Fransche schepen geweest zijn, die naar de
Scandinavische wateren stoomden. In Amsterdam hebben wij niets van deze alerte
gemerkt, maar aan Defensie en Buitenlandsche Zaken heeft men den geheelen nacht
gewaakt. Den volgenden dag ben ik met de jongens te Egmond en Bergen aan Zee
geweest. Het was er doodrustig. Hoewel men paraat blijft, vreest Van Kleffens
voorshands geen Duitsche invasie hier, eerder in Roemenië, waar allerlei noodigs te
krijg is, onder andere olie. Er zijn de laatste weken ongeveer 20.000 Italiaansche
‘arbeiders’ naar Albanië verscheept, wat in verband met de plotseling weer heftig
anti-Engelsche campagne in Italië verdacht schijnt.
Ik vroeg hem ook wat hij van Colijn's activiteit in het buitenland dacht, die officieel
de voorbereiding van een goede economische orde na den oorlog nastreeft. Het bleek
mij dat Van Kleffens bevestigde hetgeen Snouck mij reeds gezegd had, dat Colijn,
ingepalmd door de Engelschen, zooals zij dat met dien bekwamen maar ijdelen man
zoo goed weten te doen, een entente-politiek propageert en daarmede de
neutraliteits-politiek der Regeering doorkruist. De audiëntie bij den Engelschen
Koning, gesprekken met Chamberlain en Halifax, die hem graag De Geer als premier
zouden zien vervangen, hebben hem in dat vaarwater gebracht. Onlangs is hij ook
bij Reynaud geweest, o.a. om hem voor terugneming der Fransche 4% obligaties van
de Nederlandsche Handel-Maatschappij te stemmen, echter zonder eenig succes.
Van Kleffens deelde mij in antwoord op mijn vraag mede, dat voor het onverhoopte
geval, dat Nederland bezet zou worden, de Gouverneur-Generaal door de Regeering
gemachtigd zal zijn, autonoom te regeeren, desnoods met terzijdestelling van den
Volksraad. Het gaat er nu maar om of andere neutrale landen zijn positie en dus de
positie van Nederlandsch-Indië als voortzetting van het neutrale
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Moederland, waarschijnlijk geallieerd met de vijanden van de bezettende mogendheid,
zullen erkennen. De gezanten zijn dienaangaande ingelicht, maar de houding der
Vereenigde Staten tegenover de Deensche en Noorsche belangen, boezemt geen
groot vertrouwen in.

19 April 1940.
Bezoek van den heer Vannieuwenhoven, directeur der Sofina (Brussel), die ons (de
Nederlandsche Handel-Maatschappij) komt wijzen op het gemeenschappelijk belang
der Belgen en Nederlanders van een bevredigende verklaring van de Vereenigde
Staten te dien aanzien, ook in verband met zetelverplaatsing in het geval van invasie.
De Belgische wet op de zetelverplaatsing is reeds in werking, hier ten lande moet de
Eerste Kamer nog beslissen.

29 April 1940.
Deze wet is eenige dagen geleden zonder discussie aangenomen.1 Ettelijke
ondernemingen die in het geval van bezetting hun zaken met het neutrale buitenland
willen voortzetten, zullen er gebruik van maken. Hoewel er dienaangaande geen
zekerheid bestaat, neem ik aan dat de Vereenigde Staten op grond van hun belang
bij den status quo van Nederlandsch-Indië in dat geval dat gebiedsdeel, waarheen
menige zetel verlegd zal zijn, als autonoom Nederlandsch gebied zullen erkennen.
In Noorwegen schieten geen der partijen op en zware verliezen ter zee zijn vooral
door de Duitschers geleden. Of dit de mogelijkheid van aanvoeren van levensmiddelen
en munitie belangrijk vermindert, weet ik niet. Hun luchtvloot schijnt veel troepen
over te brengen en bovendien heel wat ravage onder de Engelsche vloot aan te
brengen. In de lucht zijn zij voorloopig de baas.
Italië doet weer erg oorlogszuchtig, vermoedelijk om de Engelschen, die van den
doorvoer door Italië naar Duitschland genoeg krijgen en dit lek energiek willen
stoppen, twee keer te doen denken, alvorens tot maatregelen over te gaan. Engeland
schijnt zich thans krachtig genoeg te achten om zich daarvan niet veel aan te trekken,
maar het lijkt me een groote waag, het gelijktijdig op een oorlog ter zee in het Noorden
en in de Middellandsche Zee te laten aankomen. De toestand aan de overzijde van
onze grens is de laatste dagen rustig geweest.

1

Vgl. Handelingen Staten-Generaal 1939-1940, I, p. 470 en II, p. 1327-1340.
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Colijn gaat door met afspraken met één partij (bedoeld is de entente) te bepleiten,
die ons van onmiddellijke hulp in geval van invasie door de andere moet verzekeren.
Dit is tegen onze neutraliteitspolitiek, Van Cauwelaert is zijn Belgische geestverwant.
Een week geleden sprak deze hier op de Industrieele Club en hoonde hen die ‘braafjes’
neutraal willen blijven. Colijn is door De Geer in zijn laatste, ditmaal goede, radiorede1
gecritiseerd en door Telders in het Liberale Weekblad2 aangevallen. Hij begint
gevaarlijk te worden. Naar ik hoor, komen Van Ommeren en de Vereenigde
Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij op de Engelsche zwarte lijst wegens een
valsche verklaring door het agentschap Antwerpen ten aanzien van een partij papier
afgelegd. De straf is onevenredig aan het vergrijp; waarschijnlijk willen de Engelschen
een deel van onze schepen in handen krijgen.

4 Mei 1940.
De Geallieerden ontruimen Noorwegen, behalve in het Noorden. Een grooter klap
aan hun prestige is op het oogenblik niet denkbaar, en welk vertrouwen kunnen de
overgebleven neutralen nog in de beteekenis van hun hulp en hun beloften stellen?
Het begon met de straffelooze agressie van Japan tegen China ondanks het
negenmogendheden verdrag. Daarna volgde de holle bluf tegen Italië in zijn
Abyssinische plannen en toen de inlijving van Oostenrijk, het in den steek laten van
Tsjechoslovakije en Polen. Nu Denemarken en Noorwegen. Voorwaar, wij zijn op
ons zelve aangewezen. De kans is groot, dat de volgende bliksemslag ons treft, met
wellicht Italië, dat zich steeds meer aan den Duitschen kant schaart, als nieuwe belager
der Engelschen en Franschen, die daardoor nog minder dan tot dusver in het Noorden
zullen kunnen ageeren.
Vijf jaar geleden verliet ons Miek3, alsof zij welbewust naar een

1
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De rede van 19 april 1940; bedoeld is waarschijnlijk de volgende passage: ‘Maar diengenen,
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land van heerlijke schoonheid opsteeg en het rijk der verschrikking achter zich liet.
Wederom is het een zonnige, kleurige lentetijd, waarin alles zingt van schoonere en
hoogere dingen, en mijn gedachten zijn steeds bij haar. Gisteren was ik op de
begraafplaats. Het was alsof men mij er alleen liet met hen die in ons voortleven.
Vandaag wandelde ik over de hei van Bussum naar Laren en vandaar naar den
Soestdijkerstraatweg bij Heidepark. Vooral het laatste gedeelte, de afdaling naar het
kleine Wasmeer, vol water, zooals zelden voorkomt, was prachtig. En in de tuinen
en bongerds bloeiden de Japansche kers en de perebomen.
Op Hemelvaart liepen Alex1 en ik over de Veluwe en door het Leuvenumsche
bosch van Ermelo naar den Mallejan en vandaar naar Nunspeet, in het geheel een
kleine 6 uur. Verrukkelijk.

8 Mei 1940.
Het nieuwe alarm is er al. Gisteren sprak ik Van Kleffens over de zetelverplaatsing
en wat er mede samenhangt. Hij zeide weer ongunstige berichten uit Duitschland te
hebben, waarop de Regeering besloot alle verloven opnieuw in te trekken, hoewel
de Generale Staf niet aan de juistheid dier berichten schijnt te gelooven. Het is beter
te voorzichtig dan onvoorzichtig te zijn. Ettelijke maatregelen die op groot gevaar
duidden, werden genomen. Vandaag gebeurde er niets bijzonders, en men schijnt
den indruk te hebben, dat ook deze bui weer overdrijven zal. Geleerd door Noorwegen,
neemt men een nieuwen voorzorgsmaatregel: de nieuwe breede autowegen zijn
gebleken uitstekende landingsterreinen voor vliegtuigen te zijn. Zij worden dus door
erop geplaatste lastwagens en andere voertuigen onbruikbaar gemaakt, in afwachting
van een meer definitieve belemmeringen, waarvoor men over den weg gespannen
draden op het oog schijnt te hebben.
De zetelverplaatsingswet is gisteren van kracht geworden2 - wellicht op het nippertje
(voor Gerbrandy schijnt geen oorlog te bestaan). Volgens de bestaande staatsregeling
is de Gouverneur-Generaal in geval van verbreking van de verbindingen met het
moederland autonoom, desnoods met uitschakeling van den Volksraad. Hij heeft
verder opdracht dit casu quo te proclameeren en handel en
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verkeer met den vijand te verbieden. Het gaat er om deze autonomie en zelfstandigheid
door Engeland en de Vereenigde Staten te doen erkennen, wanneer het onverhoopt
noodig mocht zijn.
Aan de hand van den eenige weken geleden voor het geheele land afgekondigden
staat van beleg zijn een goede twintig staatsgevaarlijke individuen geknipt en, naar
ik hoor, op Goeree in een daarvoor ingericht, met een diepe gracht en geladen
electrische draden omgeven kamp opgesloten.1 Er moet ruimte voor meer zijn, en
zonder twijfel is het aantal landverraders dat nog rondloopt aanzienlijk. Deze
maatregel komt te laat.
Waar het nog hapert, is in de aanschaffingspolitiek der militairen. Het is mij nog
onlangs uit het antwoord van De Geer aan mij persoonlijk over leveranties door
Frankrijk gebleken. Deze is door Defensie in den waan gebracht dat er geen orders
voor Fransch materiaal zijn. Wij wisten wel beter, vertrouwelijk ingelicht, maar
konden niets doen. Nu heeft de Prins er zich mede bemoeid en den opperbevelhebber
ingelicht, die meer geschut dringend noodig heeft. Landbouw eenerzijds, Handel
Nijverheid en Scheepvaart anderzijds worden gesplitst. Het wordt te veel voor
Steenberghe. Ik heb daarop reeds met de behandeling der begrooting gezinspeeld.2
De nieuwe man voor Landbouw, Van Rhijn, is ferré à glace en bekwaam, maar een
rabiaat ordenaar, die tezamen met Louwes den dictatuur na den oorlog zal willen
voortzetten. Ik heb hem een 3 of 4 jaar in de Landbouwcrisiscommissie meegemaakt.

10 Mei 1940.
Het is zoover. De Duitsche vliegtuigen zijn boven ons land. Er wordt sedert vannacht
2.45 uur geschoten. 's Morgens 5.15 geschreven.3

[1945]
5 Mei 1945.a
Sedert 5 jaren heb ik geen aanteekeningen gehouden. Het was te gevaarlijk. Men
was onder het Gestapo-bewind voortdurend aan huiszoeking blootgesteld. Eens - in
Juli 1942 - werd ik als gijzelaar

1
2
3

Het waren er 21, waaromtrent minister-president De Geer op 4 mei 1940 mededeling deed.
Vgl. Handelingen Eerste Kamer, 22 februari 1940, p. 30, 302.
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opgepakt en naar het kamp te Haren (Noord Brabant) vervoerd, maar na 30 uren
losgelaten, op grond van mijn leeftijd (70 jaren). Telkens werd ik gewaarschuwd dat
ik op een lijst stond - dat wil zeggen dat ik opnieuw opgepakt zou worden - maar het
aantal lieden dat een dergelijke boodschap kreeg, was zoo onwaarschijnlijk groot,
dat er vermoedelijk veel bangmakerij bij was. Voor alle zekerheid sliep ik veel ‘uit’,
maar er is niets verder van dien aard gebeurd, ook niet met de 3 jongens, Jérôme,
Alex en Frederik1, hoewel deze de laatste 2 of 3 jaren meer en meer door razzia's en
wegvoering naar Duitschland bedreigd werden. De laatste 2 waren bovendien sedert
8 maanden of een jaar druk bezig met illegaal, en, naar mij later bleek, zeer gevaarlijk
werk, waarvoor zij den kogel gekregen zouden hebben, indien zij gesnapt waren.
Goddank geschiedde dit niet.
Nu is deze spanning, deze druk eindelijk voorbij. Wij zijn onszelven weer. De
vreugde zou onmetelijk zijn, indien zij niet vertroebeld ware door den honger, die
door het gebrek aan het meest noodzakelijke voedsel en het gebrek aan kolen,
tengevolge waarvan er geen gas voor het koken, geen electriciteit voor het malen
van meel en geen transportmogelijkheid is. In de laatste dagen is er eenig licht
gekomen door de honderden vliegtuigen die de Geallieerden voeding over de
Westelijke provincies hebben laten strooien. Zij kwamen op het nippertje, en nu zal
de capitulatie wel de rest doen. Zonder dat zouden honderdduizenden den hongerdood
gestorven zijn.
Maar één komt niet terug nu de oorlog - in Europa - voorbij is, de brave Jan2 is op
13 November 1942 voor Algiers met H.M. ‘Isaac Sweerts’, waarop hij luitenant ter
zee 3de klasse was, ten onder gegaan. De oorlog overviel hem toen hij in Mei 1940
in Italië reisde. Hij wilde het vaderland dienen, spoedde zich terug en drong via
Frankrijk en België tot in Zeeland door, doch het drama had zich reeds afgespeeld
en hij moest met het leger en den stroom vluchtelingen naar het Zuiden afzakken,
kwam te Parijs bij zijn Oom en Tante Alec en Hélène Bungener (sedertdien is mijn
zwager gestorven) terecht, toog naar Bordeaux, toen het débacle over de Fransche
hoofdstad kwam (te voet en op de fiets) en stak met de laatste Hollandsche boot (de
‘Reggestroom’) naar Engeland over. Daar meldde hij zich na eenigen tijd als matroos
op de ‘Heemskerck’ aan, deed zijn officiers-examen en werd ten slotte op de ‘Sweerts’
geplaatst. Op
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diens tweede reis bleef hij met het schip en 10 van de 13 officieren en plm. 90 andere
manschappen, getorpedeerd door een onderzeeër. Hij was wegens zijn trouw en
opgewekt karakter overal bemind.
De Duitschers hebben zich in deze 5 jaren gehaat gemaakt, zooals nog nooit een
volk gehaat is geworden. Geen overdrijving in de schildering van hun wreedheid en
valschheid, al moge elk verhaal daarover op zich zelf niet de juiste toedracht
weergeven, is mogelijk. Het heeft mij niet verwonderd, omdat ik hen sedert bijna 60
jaren goed ken en we veel slechts van hen in den vorigen wereldoorlog gehoord
hadden, maar wat we thans door honderden ooggetuigen van onverdacht allooi weten,
overtreft die vroegere commentaren. Hoe ooit de vrede met dit volk van 80 millioen,
in Midden-Europa levende, duurzaam hersteld kan worden, is een raadsel. Zij zullen
waarschijnlijk langen tijd door de Russen klein gehouden worden, maar dier macht
is evenzeer te vreezen.
Ons land hebben de verslagen indringers volkomen geruïneerd achtergelaten, veel
verwoest, geïnundeerd en opzettelijk vernield of meegevoerd. Ik behoef
dienaangaande niets te zeggen: het wordt voldoende geboekstaafd en de te verwachten
moeilijkheden in het herstelwerk zullen het bevestigen. De moraliteit is op ontstellende
wijze gezonken, in de eerste plaats door den omgang der Duitschers met vrouwen
en meisjes uit het volk, voorts door den stijgenden nood, die den mensch tot dief
maakte, en de corruptie allerwegen, tot in de officieele organen: distributie en politie
inbegrepen, verspreidde, terwijl duizenden aan den bezetter grof geld verdienden.
Het ondergrondsche verzet, dat zich vooral in de laatste jaren van den oorlog deed
gevoelen - het scheen wel alsof het stijgend aantal slachtoffers den ondernemingsgeest
prikkelde - bestreed deze ondermijnende tendensen, maar met gering succes. Zijn
succes lag eerder op het gebied van het werkelijk verzet, spionage, sabotage,
aanwakkering van den nationalen geest. Il a bien mérité de la patrie. Meer en meer
wordt echter de neiging bij deze zoogenaamde illegalen merkbaar, hun rol na den
oorlog voort te zetten en invloed uit te oefenen. Sommigen zullen daarin slagen,
omdat zij de qualiteiten in zich hebben die hen tot leiders in de samenleving
stempelen, maar tezamen genomen verwacht ik weinig blijvends in dit streven, maar
veel praats. Dat wij een politieke verfrissching kunnen gebruiken, staat vast, maar
de knapen die 5 jaren lang clandestien journalistiek werk verrichtten zonder
tegenspraak of critiek te ontmoeten, hebben, hoe moedig zij geweest zijn, geen
voldoende scholing opgedaan. Be-
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halve bij de antirevolutionnairen zijn hun inzichten vrij radicaal en voor een belangrijk
deel zelfs communistisch of bolsjewistisch. Het cummunistische blad ‘De Waarheid’
zal wel de meeste lezers trekken, en ik acht het in het geheel niet uitgesloten, dat de
extremen, indien zij het goede oogenblik weten te kiezen, groote feitelijke macht
zullen uitoefenen. Voor het oogenblik is de bovendrijvende stroom bij de illegalen
op democratie gericht en tegen het zoogenaamde liberalistische kapitalisme, dat in
de oogen van velen de oorzaak der wereld-ellende is. Hun streven gaat naar hooge
loonen en sterke regeeringsordening, zoo niet naar socialisatie uit, waarbij zij zich
geen rekenschap van de begrenzingen van financieelen en economischen aard geven.
En aangezien de toestand der staatsfinanciën erbarmelijk is, zullen conflicten
gemakkelijk ontstaan.
Onder hen zijn er die door eerzuchtige bedoelingen gedreven worden, anderen die
zuiver en alleen het algemeen belang op het oog hebben. De neiging, hun wil door
te zetten, is reeds duidelijk merkbaar. Daarin worden zij trouwens in de hoogste
kwartieren gesteund. De Koningin is 110% ‘illegaal’, maar als groep heeft de
illegaliteit geen zin meer, nu wij weer legaal bestuurd worden. Hoe meer dit uit het
oog verloren wordt, hoe minder blijvend goeds van hen verwacht kan worden.
Ongetwijfeld zijn er knappe koppen bij. Een der beste, Wally van Hall1, met wien ik
in zeker ondergrondsch werk veel te maken had, werd helaas kort geleden gefusilleerd.
Hij begreep de toekomst der illegalen volledig en zou zeker - niet als zich overlevende
illegaal - aan den wederopbouw op uitnemende wijze meegewerkt hebben. Zijn dood
is een van de zeer zware verliezen die de Duitschers ons toegebracht hebben. Die
van Teldersa2, die eenige maanden geleden in een concentratie-kamp smadelijk
omgekomen is, is een andere slag. Welk een zegenrijken invloed had hij met zijn

1 Walrave van Hall (1906-1945); Vgl. Sanders, Nationaal Steun Fonds.
a In het origineel achter de naam Telders een punt. Vervolgens een doorgestreepte alinea: ‘De
wederopbouw zal, gegeven de enorme omvang der verwoesting, de noodzakelijkheid een
leger voor de bevrijding van Indië te vormen en de hopeloos lijkende toestand der openbare
financiën, een gigantische taak op ons allen leggen, waarvoor een geest van enge
samenwerking, toewijding en opoffering noodig is - gedurende enige menschenleeftijden,
terwijl de weerwraak van Dtsld. blijft dreigen. Dit is het groote onoplosbare Europeesche
probleem. Ook staan de Russen aan de Elbe. Deze wolk overschaduwt de vreugde van het
oogenblik.’
2 Prof. mr. B.M. Telders.
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wonderbaarlijk verstand, zijn ijzeren wil en zijn juist politiek inzicht op de herrijzing
van het vaderland kunnen uitoefenen. Een derde held die het leven liet en genoemd
moet worden, is Wiardi Beckman1: een pracht karakter. Ook Colijn ging weg, 75
jaren oud, in ballingschap te Ilmenau verblijvende.2 Hij had in dezen oorlog zijn
vroegere grootheid overleefd. Zijn critiek op het heengaan der Regeering en zijn
knieval voor het door hem als onoverwinnelijk beschouwde Duitschland (‘Op de
grenzen van twee werelden’)3 zijn de bewijzen ervan.

26 Juli 1945.
Nu zijn wij bijna 3 maanden verder en kunnen alleen zeggen, dat het in andere
bevrijde gebieden nog slechter gaat, bijvoorbeeld in België en Frankrijk. In den
Balkan is van bevrijding geen sprake, want daar heeft het Russische juk het Duitsche
vervangen, behalve in Griekenland waar de Engelschen heerschen en, naar het schijnt,
tevens een chaos, waarin een soort democratie met moeite gehandhaafd wordt. Hier
te lande is het eten aanmerkelijk beter geworden en de echte hongersnood, die
trouwens al heel wat slachtoffers gemaakt had, is geweken, maar de
gezondheidstoestand is nog slecht en de hulp van buiten - Engeland, Frankrijk,
Zwitserland, Zweden en Denemarken - geenszins overbodig. Treurig is het gesteld
met de kleeding, die voor honderdduizenden, zoo niet millioenen, niet meer dan
lompen beteekent. Honderdduizenden komen ook uit de kampen in Duitschland
haveloos en uitgehongerd terug en vinden geen woning en, als die er wel is, geen
huisraad, bedden, enz. Talrijke comités zijn opgericht, die elkaar, ondanks pogingen
tot overkoepeling en samenwerking, doorkruisen.
Het verkeer wordt langzamerhand wat beter, er loopen eenige treinen per dag van
hier naar Haarlem, Alkmaar en het Gooi, en zelfs een naar Rotterdam. Auto's zijn er
weinig, en die er zijn, worden meerendeels door geuniformeerde knapen, dikwijls
door meisjes vergezeld, in beslag genomen. Nergens is zooveel door de Duitschers
geroofd als hier, in de eerste plaats op het gebied van rollend mate-

1
2
3

Dr. H.B. Wiardi Beckmann.
Op 18 september 1944.
Op de grens van twee werelden (juni 1940); Colijn distancieerde zich daar overigens al
spoedig van; hij werd in 1941 geïnterneerd.
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rieel en vaartuigen, die ook veel meer dan gewoonlijk als vervoermiddel voor personen
gebruikt worden.
De Londensche regeering, die ook een tijdlang hier geregeerd, of liever niet
geregeerd heeft, want daarin is zij op allerlei wijze te kort geschoten, is gelukkig
vervangen door de Regeering-Schermerhorn, die uit overwegend knappe en flinke
menschen samengesteld is1 en in den ontwrichten toestand orde moet scheppen. Zij
heeft geen antirevolutionnairen en communisten in zich opgenomen. De eersten
blijven zich zelf met hun versleten (behalve voor henzelven) antithese en de laatsten
zijn zeer in kracht toegenomen en met een anarchistischen ondergrond, al is hun leus
‘eenheid’. Met het program der Nederlandsche Volksbeweging2, dat van
Schermerhorn, nadert het socialisme, en daar het Kabinet ettelijke socialisten en
linksroomschen telt, gaan we een sterk linksche periode tegemoet, waarvan het gevaar
is, dat zij strenge ordening brengt met groote onvrijheid en tyrannie van de
ambtenaren. In den eersten overgangstijd van oorlogs- naar vredestoestand kunnen
wij regeeringsleiding niet missen - distributie van schaarsche goederen en deviezen
- maar deze regeering en de schrikbarend gezwollen en steeds meer zwellende
ambtenaarswereld wil permanent geleide economie, die zal mislukken, maar en
pasant slavernij en dictatuur zal meebrengen. In dit opzicht heeft Churchill gelijk;
socialisme beteekent kneveling. Hetzelfde betoogt Hayek in zijn onlangs verschenen
boek ‘De weg naar slavernij’.

27 Juli 1945.
Het groote nieuws van gisteren is de éclatante overwinning van labour bij de
Engelsche verkiezingen3, waarmede het socialisme over

1

2

3

Premier: prof. ir. W. Schermerhorn; buitenl. zaken: mr. E.N. van Kleffens; zonder portef.:
mr. J.H. van Roijen; oorlog: mr. J. Meynen; marine: J.M. de Booy; overzeese gebieden: prof.
dr. J.H.A. Logemann; binnenl. zaken: dr. L.J.M. Beel; justitie: mr. H.A.M.T. Kolfschoten;
financiën: prof. mr. P. Lieftinck; handel en nijverheid: ir. H. Vos; voedselvoorz., landbouw
en visserij: ir. S.L. Mansholt; O.K.W.: prof. dr. G. van der Leeuw; sociale zaken: W. Drees;
openb. werken: dr. ir. J.A. Ringers; verkeer en energie: ir. Th.S.G.J.M. van Schaik.
In mei 1945 opgericht door prof. ir. W. Schermerhorn en prof. dr. W. Banning, beoogde een
radicale vernieuwing van het politieke en sociale leven in Nederland, met verwerping van
antithese en klassenstrijd; uit haar sproot Partij van de Arbeid voort; in 1950 ontbonden.
Labour behaalde 390 van de 640 zetels (tevoren: 168), de Conservatieven 195 (351).
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de geheele wereld een geweldige impuls krijgt. We gaan zware tijden tegemoet.
Gisteren werden ook Alex en Frederik1 voor den overzeeschen dienst der mariniers,
waarvoor zij zich opgegeven hadden, goedgekeurd. Zij moeten den 11den Augustus
vertrekken, eerst naar Noord-Amerika, waar zij in een kamp (in North Carolina) hun
(zware) opleiding ontvangen, alvorens naar het een of andere vechtgebied gevoerd
te worden. De veel verspreide meening, dat tegen dien tijd Japan de wapens wel
neergelegd zal hebben, deel ik niet. De Jappen vechten tot het laatst en behoeven
niet, als de Duitschers door een terreur gaande gehouden te worden.
De Regeering heeft mij, bij monde van den heer Den Hollander, secretaris-generaal
van Handel en Nijverheid, verzocht, het voorzitterschap van een commissie te
aanvaarden die het gedrag van Hirschfeld en Woltersom zou hebben te onderzoeken.
Ik heb daarvoor bedankt wegens de zeer tijdroovende en moeilijke bezigheid welke
deze functie zou medebrengen. Ik zou het ook hoogst onaangenaam werk gevonden
hebben. Ik heb gedurende den oorlog weinig met beide heeren (met Woltersom nooit,
met Hirschfeld tot 1937 veel) te maken gehad, maar mijn herinnering aan Hirschfeld
is van zeer aangenamen aard. Hij is een buitengewoon kundig man, die het land ook in oorlogstijd - groote diensten bewezen heeft. Vermoedelijk heeft hij echter
wel ‘gecollaboreerd’ en al te groote tegemoetkoming jegens de Duitschers aan den
dag gelegd, naar zijn meening goed vaderlander blijvende. Het trekt mij niet aan, dit
uit te rafelen. Anderen ligt dit beter. Ik heb Fentener van Vlissingen, Joan Gelderman
en hoogstaande rechtskundigen als M.W. de Brauw of Van Eysinga2 aanbevolen.
Alex heeft zich ook opgegeven.

11 Augustus 1945.
Gisteren vertrok Frederik3 naar Tilburg om vandaar zijn bestemming - de
mariniersopleiding ergens in North Carolina - te bereiken. Het was een zwaar afscheid,
maar 's middags kwam de heuglijke tijding van de capitulatie van Japan, bang
geworden voor de vreeselijke atoombommen. Zullen de mariniers nog gaan en wat
wil Fre-

1
2
3

Twee van Heldrings zoons.
Prof. jhr. mr. W.J.M. van Eysinga.
Eén van Heldrings zoons, evenals de na te noemen Alex.
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derik, zoo zij niet gaan? Zijn droom is een loopbaan in Noord-Amerika. Alex zal 10
dagen later vertrekken.

20 Augustus 1945.
Straks, over een uur of zoo, vertrekt ook Alex. De Regeering schijnt besloten te
hebben met de uitzending van militairen door te gaan om althans orde en rust in Indië
te handhaven, nu de bevrijding door Engeland en Australië zal geschieden. In Den
Haag vreest men dat laatstgenoemd land zich daarvoor in afstand van eilanden zal
laten betalen. De verhouding in Canberra is ook niet al te best geweest, hooge woorden
tusschen Evatt, den Minister van Buitenlandsche Zaken, en onzen gezant Van Aerssen1
over Nederlandsche troepen in Australië, waarvan Evatt niet gediend scheen te zijn.
Het ziet er voor de toekomst niet fraai uit.
Het wordt nu eenzaam om mij heen, geen kinderen meer thuis. En zal ik deze
jongens ooit terugzien? Hun levensgevaar is aanzienlijk minder nu de strijd met
Japan voorbij is, maar ik ben bijna 74 jaar.
Van Frederik eenige brieven uit Tilburg, waar hij 10 dagen in een kazerne moet
verblijven. De eerste indruk was niet bemoedigend: ‘Wat komen jullie hier eigenlijk
doen? Japan heeft immers gecapituleerd’, was de vraag die hun gesteld werd. Naar
een slaapgelegenheid moest nog gezocht worden. Op zijn minst genomen een staaltje
van slechte organisatie. De tweede brief was opgeruimder. Goed eten krijgen ze
tenminste wel.
Dezer dagen zit ik bijna voortdurend in Den Haag voor de examens voor den
diplomatieken en consulairen dienst, waartoe men eindelijk is overgegaan. In
oorlogstijd heb ik met Snouck, Van Roijen, François en Nypels daarvoor een
reglement ontworpen, dat ongeveer in zijn geheel is overgenomen. Er zijn ongeveer
35 candidaten, waarvan 12 à 13 van ouderen leeftijd, de overigen jonger en
benoembaar als attaché. Er zijn veel goede krachten bij, maar het aantal candidaten
is te groot om door één kleine commissie snel verwerkt te worden. Gelukkig zijn de
eischen met het oog op de moeilijkheden der studie in de oorlogsjaren lager gesteld
(wat parate kennis betreft). De commissie is ook anders samengesteld dan gewoonlijk.
Ik ben het eenig overgebleven lid (en voorzitter) uit de vroegere afzonderlijke
diplomatieke en consulaire examen-commissie. Ik acht deze samenvoeging van
diensten een groot voordeel voor de toekomst,

1

F.C. Aerssen Beyeren van Voshol; 1942-1947 gezant te Canberra.
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mits nu maar het Departement ook doeltreffend gereorganiseerd wordt.a

25 September 1945.
Vandaag bezocht ik Schermerhorn, in verband met het ontbreken in Indië, als ons
bestuur daar aanstonds gevestigd zal zijn, van goede financieele leiding, nu Smits
ziek is en Gerke, die erheen gezonden is, geen financier is. Schermerhorn, die minister
van overzeesche gebiedsdeelen ad interim is, bleek niet op de hoogte te zijn van een
voorstel dat Van Hoogstraten tijdens zijn recent verblijf hier te lande aan Albarda
gedaan heeft en waarop de Indische regeering verder niet is teruggekomen.
Schermerhorn wil er met Lieftinck over spreken en ook met Logemann, die dezer
dagen van zijn Australische reis terugkomt. Hij zeide door een ooggetuige te weten,
dat Smits zwaar aan den drank is en deswege zijn werk heeft (moeten?) opgeven.
Volgens de Javasche Bank heeft hij t.b.c., doch het andere verhaal was mij ook reeds
ter oore gekomen.
Schermerhorn maakte zich ongerust over den toestand op Java, waar Soekarno de
republiek heeft uitgeroepen. Al heeft hij vermoedelijk weinig volgelingen, wij hebben
geen troepen, en zoolang de Engelschen er niet zijn, zijn de orde en rust aan onze
vijanden overgelaten. Bovendien willen de Engelschen, die geen blanke regimenten
meer ter beschikking hebben, met Britsch-Indiërs komen, wat bedenkelijk zou zijn.
Ten slotte dreigt in Australië, waar een arbeidersregeering aan het bewind is, een
staking van de havenarbeiders, waarmede de inlandsche bemanning der
Paketvaartschepen gemeene zaak schijnt te zullen maken, tengevolge waarvan dezen,
die medicamenten, voedsel enz. naar Java moeten brengen, niet zouden kunnen
vertrekken. De communisten woelen tegenwoordig overal. Schermerhorn maakte op
mij den indruk onder den last van het regeeren gebukt te gaan. Onder andere zit hem
het annexatieplan hoog, dat hij ‘griezelig’ vindt. Van Kleffens heeft er zich in
‘vastgebeten’ maar het Kabinet is ten aanzien van deze kwestie verdeeld. Hij zelf is
er tegen, maar de Koningin is ervoor, wat op vele menschen invloed uitoefent, temeer
daar de voorstanders erg oppervlakkig redeneeren. Hij bleek het met mijn

a Doorgestreept in origineel: ‘Over de noodige reorganisatie sprak ik onlangs met Van Kleffens,
die bleek niet te beseffen, dat er iets niet in orde was.’
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argumenten a contrario, die ik hem beloofde te zullen toezenden, eens te zijn. Een
daarvan is de schaarschte aan goede ambtenaren, administratieve en rechterlijke, die
het nieuwe land zouden moeten besturen en van een nieuwe goede rechtspraak moeten
voorzien. Als men ziet hoeveel moeite men thans reeds heeft, goede burgemeesters
en rechters te krijgen en hoe zwak de rechtsbediening is geweest, dan lijkt een groote
uitbreiding van het territoir, zooals de annexionisten willen, een gevaarlijk avontuur.
Hoogstens zijn (zeide ik) eenige grenscorrecties, die aan de grens een minder grillig
verloop geven, te verdedigen.
Over het gehalte der ambtenaren was ook Schermerhorn niet te spreken. Het is
volgens hem zóó slecht geworden, dat het de regeertaak buitengewoon verzwaart,
hetgeen vooral in de zuivering, die allerwege het land bezighoudt, onrust schept en
toch niet gestaakt kan worden, te voorschijn komt. Ook de behandeling der
gedetineerde N.S.B.-ers en collaborateurs is een hopelooze puzzle. De opsluiting
van duizenden van deze lieden met ten deele slechte, ten deele slappe behandeling
en voortdurend uitstel van berechting, kweekt een kern van gevaarlijk verzet. Ik gaf
hem als mijn meening te kennen, dat er snel recht moest komen, dat ernstige gevallen
zwaar treft, maar de massa met niet meer dan verlies van burgerrechten en vermogen.
Ook dit was hij met mij eens, maar het volk reageert vijandig op de suggestie van
zulk een clementie. Waarschijnlijk speelt de illegaliteit achter de schermen een groote
rol in deze aangelegenheid. Zij telt te veel figuren die vergeten, dat, hoe verdienstelijk
ook tijdens de bezetting, zij zich thans in de samenleving dienen op te lossen.
Ik roerde ook de waanzinnige uitgaven der departementen en de daarbij behoorende
regeeringsbureaux aan, die zich als afzonderlijke stichtingen aan alle contrôle
onttrekken, als paddestoelen uit den grond schieten en steeds meer personeel tot
hooge salarissen aannemen. Ik haalde het voorbeeld van het Departement van
Buitenlandsche Zaken aan, dat reusachtige ambassades creëert en alle kleinere posten
met meer en beter personeel uitrust (als voorzitter der commissie van de examens
voor den buitenlandschen dienst, de lang door mij gewenschte samenvoeging van
de diplomatieke en consulaire diensten, passeeren mij alle candidaten). Op zich zelf
is het juist dat aan de bezetting der posten alle aandacht besteed wordt, maar hoogst
gevaarlijk is het dat dit buiten het Departement van Financiën om geschiedt. Er
bestaat geen begrooting, en volgens Snouck kost het Departement van Buitenlandsche
Zaken thans wel 20 mil-
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lioen 's jaars tegenover 3 millioen voor den oorlog. Van Kleffens staat tegenover
Financiën en economie volkomen onverschillig. Ik zeide hem onlangs dat de
verbetering van den buitenlandschen staf geenerlei nut had, indien niet de binnendienst
gereorganiseerd werd, en wel zoodanig dat er een geregelde samenwerking en
gedachtenwisseling tusschen het Departement en de posten, diplomatieke en
consulaire, plaats heeft, iets waaraan het steeds ontbroken heeft. Van Klezens toonde
zich niet ervan bewust dat er iets niet in orde is. Sedert den oorlog is de wanorde aan
het Departement grooter dan ooit, ofschoon de geest gewilliger is dan vroeger. De
jongeren willen gaarne het goede, ook op economisch gebied, maar zij bezitten geen
flauw idee van hetgeen efficiency beteekent. Het Departement zou eens door een
efficiency-expert op pooten gezet moeten worden.
Schermerhorn verklaarde zich onmachtig om in dezen warwinkel, die bij alle
departementen bestaat, orde en regelmaat te scheppen. Als staaltje van den toestand
noemde hij de Departementen van Oorlog en Marine, die samen een milliard kosten.
Ik voeg daaraan toe dat eenig vertrouwen dat uit de voorgenomen reorganisatie van
deze ministeries iets goeds zal voorkomen, niet mag gekoesterd worden. Vooral onze
landofficieren hebben het in den laatsten oorlog afgelegd, en het zou mij zeer
verwonderen, indien in dien klungelboel eenige verbetering getreden was. Lieftinck
kan monetair zooveel saneeren als hij wil, indien hij het budgetaire probleem niet
oplost - het zal niet in één klap gaan - treedt de ongebreidelde inflatie in, die licht
naar revolutie leidt.

3 october 1945.
Alex1 is ten slotte toch te Tilburg afgekeurd. Vandaag hebben we van hem afscheid
genomen. Hij is met de ‘Stuyvesant’ naar Curaçao vertrokken, in de hoop weldra in
de Vereenigde Staten toegelaten te worden en daar werk te vinden. Voorloopig werkt
hij op de overzeesche kantoren der Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij. Van Frederik ontvang ik geregeld brieven uit het Daviskamp
in North Carolina. Ten gevolge van de onverwacht vroege capitulatie is er onzekerheid
over de verdere opleiding ontstaan.

1

Eén van Heldrings zoons, evenals de hierna te noemen Frederik.
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5 October 1945.
De toestand op Java is ernstiger geworden. Een kleine Britsche legermacht is in de
laatste dagen van September te Batavia gearriveerd, maar het zijn Britsch-Indische
troepen, die de bevelvoerende generaal vermoedelijk niet tegen inboorlingen in het
vuur zou durven brengen. Een of twee dagen later volgde een klein detachement
Nederlandsche matrozen, en volgens de laatste berichten zijn er nog een duizend
man van onze strijdkrachten geland. In de lange wachtpoos tusschen bekendmaking
der Japansche capitulatie en de landing van geallieerde troepen heeft de macht van
Soekarno zich klaarblijkelijk uitgebreid, terwijl de Japanners, die door het Engelsche
opperbevel (Mountbatten) voor de orde rust verantwoordelijk zijn verklaard, van de
gelegenheid gebruik gemaakt hebben, de opstandelingen te wapenen, of indien zij
dit niet gedaan hebben, is hun houding zeer slap geweest. De Engelsche General
Christison wist niet beter te doen dan te verklaren - althans zoo luiden de berichten
- dat hij het land, voor zoover hij het niet met zijn troepen bezette (dat is de geheele
archipel behalve Batavia en de plekken die in handen der Australiërs zijn), aan de
regeering van Soekarno overliet. Voorts verlangde hij dat Van der Plas, die intusschen
als voornaamste vertegenwoordiger van de Nederlandsch-Indische Regeering op
Java aangekomen was, met Soekarno over den bestuursvorm zou spreken. Deze
weigerde en van der Plas, aan den wal bedreigd, nam de wijk op de Britsche kruiser
‘Cumberland’, en liet zich zeer vergoeilijkend over den opstand uit. Hij werd daarin
prompt door de Nederlandsche Regeering gedesavoueerd. Gelukkig is haar houding
flink. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de Britsche houding op Java, die zeer
gevaarlijk voor het Nederlandsche prestige maar ook voor het Europeesche prestige
in Azië en het Britsche in Britsch-Indië is, van Londen uitgaat. Logemann is er voor
naar Londen geweest, maar het lijkt twijfelachtig of hij er veel indruk gemaakt heeft.
Bevin had zijn handen vol met zijn ruzie met Molotoff en bovendien staat de
Labourregeering vrij vreemd tegenover Aziatische problemen. Bij haar is hoofdzaak
dat de Engelsche troepen vóór Kerstmis gedemobiliseerd zijn, een kwestie van
binnenlandsche politiek. Daarom wilde zij geen blanke troepen naar
Nederlandsch-Indië zenden. Wat overigens makkelijk genoeg geweest zou zijn, daar
men honderdduizenden manschappen uit Birma en Achter-Indië terugtrekt.
Gelukkig is een mij bekend man van de Engelsche ambassade op
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het goede idee gekomen om Jongejan in telefonische verbinding met Engelsche
kringen in Londen te brengen, die Java en Sumatra kennen. Jongejan heeft hen
gewaarschuwd, dat ook voor hun belangen het gevaar groot is.
Intusschen blijven tienduizenden, vooral vrouwen en kinderen, Europeanen in de
Java-kampen, waar ziekte en honger heerschen. Soerabaja en Bandoeng zijn in handen
der opstandelingen, men schijnt er niet bij te kunnen komen.
Van Mook is nu ook te Batavia gearriveerd en zou zelfs in het Paleis te Buitenzorg
getogen zijn. Starkenborgh is nog in Den Haag, kan hij niet weg? Ik heb hem nog
steeds niet gezien.

16 October 1945.
Starkenborgh, die zich sedert zijn aankomst op den achtergrond heeft gehouden,
heeft zijn ontslag aangevraagd1, volgens de pers omdat hij het met de Regeering in
zake de wenschelijke houding tegenover de opstandelingen niet eens is. Hij wil eerst
het gezag hersteld zien en dan de besprekingen over staatkundige wijzigingen openen.
De Regeering zou evenals Van Mook willen gaan praten, zoodra de toestand wat
veiliger is. Als deze voorstelling juist is, sta ik geheel aan de zijde van Starkenborgh.
Een ander hoofdpunt is het aandringen der Engelschen op het doen van staatkundige
concessies aan de Indonesiërs - dus een afwijking van het door de Koningin
aangekondigde plan van een rijksconferentie die over de toekomstige staatkundige
verhouding tusschen Nederland en de overige gebiedsdeelen adviseeren zal. Dit is
een ontoelaatbare inmenging in onze eigen aangelegenheid.
Gelukkig zenden zij als nieuw opperbevelhebber General Slim, den Birma-man,
van wien men krachtige maatregelen verwacht, terwijl Engelsche troepen
(waarschijnlijk weer gekleurde) op Sumatra's West- en Oostkust geland zijn.

1

Als gouverneur-generaal van Ned.-Indië; de grond was een meningsverschil met de regering.
S. meende dat de hervatting van de normale functies van het wettig gezag niet behoorde te
worden begeleid door samensprekingen met de Indonesische nationalisten en dat in geen
enkel opzicht vooruit mocht worden gelopen op de eerder uitgestippelde procedure van de
rijksconferentie. Vgl. Logemann's rede in de Tweede Kamer van 16 oktober 1945.
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1 November 1945.
Van Generaal Slim hebben we niets meer gehoord. Het is trouwens duidelijk, dat de
politiek niet door de Generaals doch door Londen gedreven wordt. De toestand op
Java wordt steeds verwarder en slechter; Soekarno, die trouwens niets van de
hervormingsplannen der Regeering weten wil en verklaart, dat hij met Nederland
niets te maken wil hebben, heeft de opstandelingen niet meer in handen. In Soerabaja
is tusschen deze en de Engelschen slag geleverd, waarbij de laatsten het onderspit
dolven. De Engelsche brigadiergeneraal Mallaby is er laaghartig vermoord, doch nu
schijnt de plaats wel in Engelsche handen te zijn, evenals Semarang. Daarentegen
schijnt een bataljon Goerkha's te Magelang omsingeld te zijn. De Engelschen hebben
Bandoeng bevrijd, doch overigens is het binnenland voorloopig onbereikbaar en in
vijandelijke handen.
Gisteren zijn Jongejan, Bolderhey en ik bij Logemann op bezoek geweest. Zijn
positie evenals die der Regeering is uiterst moeilijk omdat de Engelsche regeering
voortgaat met aan te dringen op het doen van staatkundige concessies en zij noch
het Engelsche publiek schijnt te begrijpen, dat deze hun begrenzing vinden in de
persoon van Soekarno. Volgens Logemann dient het geschil met Starkenborgh in 3
punten gesplitst te worden. 1. Starkenborgh wilde eerst herstel van rust en orde,
daarna onderhandelen over de toekomstige staatkundige verhouding, de Regeering
achtte toen reeds het toepassen van geweld ondoenlijk wegens de zwakke militaire
macht ter plaatse aanwezig. 2. de Regeering meende dat, al gelukte het de orde op
deze wijze te herstellen, de breuk tusschen Nederland en Indonesië niet meer geheeld
zou kunnen worden. Starkenborgh was een andere meening toegedaan, mits maar
snel gehandeld zou kunnen worden. 3. Hij meende de verantwoordelijkheid van het
gouverneurgeneraalschap onder het staatkundige régime als door de Regeering beoogd
- rijkseenheid met een Volksraad en een sterke Indonesische meerderheid daarin niet te kunnen aanvaarden.
Bolderhey, die overigens als ik, op het standpunt staat, dat een geleidelijke evolutie
naar zelfbestuur in den staatkundigen toestand van 1942 verzekerd was, maar dat
men nu, na de rede van de Koningin van 6.12.1942 verder moet gaan, acht de
rijkseenheid en Indonesië als onderdeel daarvan - een te zwakke figuur om bestaanbaar
te zijn. Hij wil dan liever op een bondgenootschap aansturen met vèrgaande autonomie
voor de afzonderlijke volksgroepen. Ik zie geen uitweg in
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het geval van conflict, welke van deze twee oplossingen men ook kiest, maar zooals
gezegd, met de extremisten valt daarover thans niet te onderhandelen. Men tracht
die ten slotte met de gematigde elementen te entameeren.

8 November 1945.
Gisteren werd door de Eerste Kamer het handvest der Vereenigde Naties aangenomen,
na afloop waarvan ik met Van Kleffens naar zijn departement ging en met hem daar
nog een onderhoud over den toestand had. Hij gaat vandaag weer naar Londen om
met de Engelsche Regeering te spreken. De verwarring die men - ook zij die iets
meer hooren dan de man op straat - elken dag constateert in tegenstrijdige berichten
over den toestand op Java in de pers, herhaalde verklaringen van de Regeering, dat
er niet met Soekarno gesproken zal worden, Van Mook die toch met hem spreekt,
désaveu van de Regeering, daarna lange verklaring van Van Mook en geen verdere
reactie van de Regeering, groote ontstemming in Londen, volgens couranten althans,
is volgens Van Kleffens in werkelijkheid minder groot dan zij schijnt. Eindelijk zijn
de Engelschen op Java sterk genoeg om toe te slaan indien het moet, en
langzamerhand komen ook onze troepen aan, in het geheel 27 bataljons plus de
mariniers, helaas veelal niet (ook niet de officieren) met Indië bekend, een groot
waagstuk. Canada, het eenige land dat niet tegenwerkt, verschaft ons wapenen, tanks
en artillerie. Dat de toestand zeer précair is en kan misloopen, geeft hij toe. Onze
wenschen en waarschuwingen hebben bij de Engelschen nooit voldoende
belangstelling gevonden, en ten slotte zijn zij te laat en met te geringe krachten
gekomen. De Japanners hadden intusschen de jeugd georganiseerd en militair getraind
en onder Japansche en enkele Duitsche instructeurs gesteld. Van Asbeck1 en Van
Bylandt2, de laatste van de ambassade te Londen, gaan naar Java, de eerste om rapport
te brengen. Ik heb gevraagd hem daarna hier te houden, omdat wij geen andere
staatsrechtelijke specialiteit kennen die met Indië vertrouwd is. Om ons
ondernemerdom voor te lichten, is dit noodig. Hij (Van Kleffens) stemde daarin toe.
God geve, dat er spoedig licht komt. Wij zijn, met de geheele arbeiderswereld in
de geheele wereld tegen ons, op weg Indië kwijt te raken.

1
2

Prof. mr. F.M. baron van Asbeck.
Mr. W.F.L. graaf van Bylandt.
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23 November 1945.
In geen enkel opzicht is de toestand in Indië verbeterd. Het is nu zoover, dat de
troepen die wij uitzenden, niet mogen landen en op Malakka of elders aangehouden
worden, 7000 uit de Japansche krijgsgevangenschap ontslagen Nederlandsche troepen
mogen niet van de Filippijnen weg. De haat tusschen Javanen en Amboneezen is zoo
groot, dat de laatsten, die trouwens in hun loyaliteit jegens ons nogal ongezeggelijk
en uitdagend schijnen te zijn, van Batavia, waar het ondanks 2 maanden Britsche
bezetting onveilig is, verwijderd worden. In Soerabaja wordt sedert eenige weken
hevig gevochten tusschen Britten en Indonesiërs. In Semarang ligt nu Engelsche
bezetting, maar het is er eveneens onveilig, en het nabij gelegen vrouwen- en
kinderkamp te Ambarawa wordt door gewapende inlanders bedreigd, zoodat er
troepen hals over kop heen gezonden worden. Bandoeng schijnt bezet te zijn, maar
het reizen van Batavia daarheen is levensgevaarlijk. Ettelijke blanken zijn onderweg
gedood. Over de rest van Java ligt een sluier. In elk geval is het opstandig, het meest
in het van ouds woelige Bantam. Op Sumatra zijn de Europeanen in de plaats Medan
teruggedrongen, waar zij door Engelsche troepen beschermd worden. Het kamp
Pakan Baroe schijnt nog te bestaan. Palembang is in handen van de nationalisten,
maar hun bewind schijnt daar voorloopig gematigd te zijn. Britsche troepen zijn te
Padang geland. Overigens is niets over den toestand op West-Sumatra bekend. De
Atjehers zijn openlijk vijandig.
Er is een nationalistisch ministerie op Java gevormd, minder extreem dan Soekarno.
Met hem hebben Van Mook, Van Asbeck en Van der Plas gepraat - onder pressie
en in tegenwoordigheid van den Engelschen bevelhebber Christison - maar zonder
resultaat, waarvan beide partijen elkaar de schuld geven. Sedertdien heeft de nationale
regeering verklaard, niet meer met de Nederlanders, alleen met de Britten te willen
onderhandelen. Ons prestige is volkomen vernietigd, dat der Britten aanzienlijk
gedaald. Quo vadis?
Alex1 zit sedert 26 October op Curaçao, waar ook Carel2 eenige maanden verblijft.
Van Frederik nog geen bericht of hij in Amerika blijven kan of naar huis moet. Hij
heeft een week of 6 geleden op een oefening een enkel gebroken, waarvoor hij al
dien tijd in het hospitaal gelegen heeft. Met uitzondering van 200 aspirant-officieren,

1
2

Eén van Heldrings zoons, evenals hierna te noemen Frederik.
Heldrings oom J.C.H. Heldring.
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die ter verdere opleiding naar Nederland terug moeten, gaan de mariniers volgens
bericht naar Indië. Daarbij behoort Frederik niet, daar hij nog niet voldoende hersteld
is. Of hij naar Nederland komt of voorloopig in afwachting van verdere genezing in
Amerika blijft, weten wij niet. Daar het zijn wensch is, zijn loopbaan in dat land te
maken, doet hij moeite daar voor goed een bestemming te vinden, wat op grond van
de bestaande Amerikaansche immigratiebepalingen niet eenvoudig is. Op mijn
verzoek heeft Buitenlandsche Zaken de ambassade te Washington (Loudon1)
uitgenoodigd, daarin behulpzaam te zijn.
De mariniers, die oorspronkelijk een keurcorps waren en ook als zoodanig door
de Amerikanen aangezien waren, hebben het in de Vereenigde Staten door hun gedrag
(tegenover vrouwen) verkorven. Bovendien is er ruzie ontstaan tusschen hun leiding
en de Amerikaansche autoriteiten, waarbij volgens Buitenlandsche Zaken de schuld
bij onze menschen ligt. In elk geval hebben de Amerikanen aan de opleiding een
einde gemaakt en moeten de mariniers nu weg, hoewel hun opleiding niet voltooid
is. Het gerucht liep dezer dagen, dat de Amerikaansche bootwerkers de booten
waarmede zij vervoerd worden, uit sympathie voor de opstandige Indonesiërs, niet
zouden expedieeren. Ook als dit blijkt niet waar te zijn, is hun landing in Indië niet
verzekerd, integendeel de laatste troepen uit Engeland en Holland zijn alle naar
Malakka gedirigeerd. Over den geest onder de mariniers, die in de laatste maanden
niet geselecteerd werden, schrijft Frederik critisch, en de verhouding tusschen
officieren en manschappen is niet goed en niet modern, zooals in de Engelsche marine
tegenwoordig wel het geval is.

26 November 1945.
Gisteren bezocht Leendertz (Mr. P., directeur van het Kinabureau, die als chef van
het gezelschap leidende zakenlieden einde September naar Batavia uitgezonden was)
mij. Hij was drie dagen geleden teruggekomen en ten hevigste verontwaardigd en
verontrust over den toestand, die door Van Mook en de zijnen volkomen bedorven
is. Volgens hem moet die kliek er onmiddellijk uit, daar zij onbekwaam en, met
uitzondering van Van Mook zelf, corrupt is, inzonderheid Van Hoogstraten, die
venaal is, en Van der Plas, dien hij voor een landverrader aanziet. Het spel der
Engelschen is om met

1

Jhr. dr. A. Loudon; 1942-1947 ambassadeur te Washington.
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bedekten steun der Vereenigde Staten van Indië een mandaatgebied te maken. Hij
heeft dit reeds eenige dagen geleden in een brief aan Jongejan als hypothese
ontwikkeld, thans meent hij bewijzen te hebben en wordt hij in zijn opvatting gesteund
door een der voornaamste lieden van de intelligence service, die met hem
teruggekomen is en zegt dat Van Mook en de zijnen de rapporten over den wassenden
opstand, die zij reeds lang ingediend hebben, telkens vervalscht hebben, alvorens ze
aan Allied Headquarters door te geven. Van Mook heeft geenerlei gezag bij Christison,
die hem het karakter van een valet de chambre zou toegeschreven hebben. De
ideologie van Van Mook ten aanzien der saamhoorigheid heeft volkomen gefaald.
Tot dusver Leendertz. Dit laatste is juist. De opstand is daarvan het bewijs.a Ik zie
echter niet hoe men Van Mook verwijderen moet, noch dat zulks op dit oogenblik
raadzaam is. Het ontslag van Starkenborgh heeft in Engeland en hier reeds een
miserabelen indruk gemaakt. Bovendien wordt het ministerie tot dusver door de
Kamers gesteund.

27 November 1945.
Gisteren ontving ik bericht van Frederik, dat hij den 15den met de ‘Noordam’ scheep
zou gaan na uit het hospitaal ontslagen te zijn. Bestemming onbekend, adres Colombo.
De helft der brigade gaat mede. Deze tijding komt geheel onverwacht. Volgens zijn
vorige berichten en een mededeeling van luitenant Reeser aan het Departement van
Marine, zou hij naar Holland teruggaan, om verder tot officier opgeleid te worden.
Daar de dokter hem er op voorbereid had, dat zijn enkel nog niet geheel genezen
was, achtte hij mogelijk dat hij met een klein groepje achterblijvers te Washington
vastgehouden zou worden. Hij hoopte voor goed in de Vereenigde Staten te kunnen
blijven, wat waarschijnlijk niet gelukt zou zijn, daar de Amerikaansche
immigratiebepalingen zulks niet toelaten en wegens de demobilisatie en daaruit
voortvloeiende werkloosheid zeer streng worden toegepast.
Frederik schrijft het vertrek niet te betreuren, maar tegen de onderneming op te
zien. Hij heeft zijn officiersopleiding ten gevolge van zijn enkelbreuk verspeeld en
vertrekt ongetraind naar een vijandig land - indien de mariniers naar Indië gaan en
toegelaten worden.

a Een oorspronkelijke versie (vanaf ‘De ideologie ...’) onleesbaar doorgestreept.
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Thans willen de Engelschen geen Nederlandsche troepen meer laten landen, daar de
opstandelingen met uitbreiding van den opstand gedreigd hebben, indien dit geschiedt.
De geheele opleiding der mariniers is anderzijds verkort met ¾, omdat Amerika ze
niet langer wilde herbergen. Ik zie dit avontuur met gemengde gevoelens aan.

29 November 1945.
Gisteren kwam een nog latere brief (van 15 November), waarin Frederik zijn adres
te Batavia opgeeft. Klaarblijkelijk is het op het oogenblik het plan dat de mariniers
op Java landen. In den laatsten tijd zijn alle uitgezonden Nederlandsche strijdkrachten
aangehouden voordat zij Java bereikten (Singapore).
Met Leendertz, Jongejan en Bolderhey had ik ten huize van eerstgenoemde een
bespreking. Leendertz heeft ingezien dat het, gegeven de politieke situatie hier - nog
slechts kort geleden heeft de Tweede Kamer het beleid der Regeering met algemeene
stemmen behalve de liberalen goedgekeurd - niet mogelijk is een einde aan het
régime-Van Mook te maken. Leendertz zal zich dus bepalen tot er op te wijzen, dat
indien niet ingegrepen en de orde op Java niet spoedig hersteld wordt, we Indië geheel
verliezen. We zijn het er overigens over eens, dat na herstel der orde naar vervulling
van de verklaring der Koningin gestreefd moet worden. Ik wijs er op, dat de
correspondent te Batavia van de Times dezer dagen de meening heeft uitgesproken,
dat de Vereenigde Staten erin gehaald moeten worden. Later op den dag zie ik een
hoofdartikel van hetzelfde blad, waarin betoogd wordt dat de zaak van te groot belang
is om langer buiten beschouwing der Vereenigde Naties te blijven. Leendertz is
gisterenmiddag nog bij Logemann geweest, die volgens hem nog in de mist vaart,
en ‘waits for something to turn up’.
Eenigen tijd geleden, toen Van Mook door de Regeering gedesavoueerd was,
snelden Schermerhorn en Logemann naar Londen om aan de Koningin, die zich daar
bevond, het ontslag van Van Mook voor te stellen. Zoo ver is het niet gekomen, daar
Michiels hun dit onzalige plan - er was de benoeming van Loudon (Washington) aan
verbonden - uit het hoofd gepraat heeft. Het zijn brave menschen, onze ministers,
maar poovere bewindslieden. Men verandert niet van generaal midden in den veldslag.
Het is al erg genoeg, dat zij Starkenborgh hebben laten schieten. Michiels is een van
de weinige zeer goede krachten die wij in dezen strijd kunnen aanwijzen, Starken-
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borgh was een andere. Loudon daarentegen is van matig allooi. Zeer bedrijvig en
belangstellend, maar opvliegend en niet zeer bekwaam. Hij praat graag in het publiek.
Wij zijn zeer bezorgd over den politieken toestand. Een hoofdartikel van de Times
heeft gewoonlijk de goedkeuring van de Engelsche regeering. Het vooruitzicht,
voortaan in Indië naar de pijpen van de groote mogendheden, waaronder Rusland en
China, te moeten dansen, is niet aantrekkelijk. Engeland heeft klaarblijkelijk geen
lust, de verantwoordelijkheid alleen te dragen en haalt anderen er bij. Ik heb nog
eenige hoop, dat de eenige derde de Vereenigde Staten zal blijken te zijn, maar de
basis waarop die bemoeienis zou beginnen - een zich steeds uitbreidende opstand
tegen ons gezag - prejudicieert sterk onze kansen.

30 November 1945.
Van Roijen (Van Kleffens is overwerkt en kuurt te Lugano), dien ik gisteren opzocht
en die zoo juist uit Londen terug was, zeide mij dat hoofdartikelen in de Times, indien
zij geen levensbelangen van het Vereenigd Koninkrijk behandelen, tegenwoordig
niet voor officieel aangezien mogen worden. Onder andere schrijft Carr wel eens
afwijkende opstellen. Van Roijen heeft uit Londen den indruk medegebracht dat de
Engelsche regeering niet den weg van het voorbrengen van het Indische geval bij de
Vereenigde Naties op wil en ons zooveel mogelijk wil steunen, hetgeen zij echter
met het oog op de sympathie die de nationalisten bij de eigen arbeiderspartij en in
Amerika genieten, behoedzaam moet doen. Zij acht het een Engelsch belang, dat wij
in Indië weer in het zadel komen, zij het ook dat er belangrijke concessies aan de
nationalisten gedaan moeten worden. Zij zal geleidelijk haar militaire macht in ons
Indië uitbreiden en op een gegeven oogenblik onze troepen toelaten. Een zeker gevaar
ligt in het houden in het aanstaande voorjaar van verkiezingen in Britsch-Indië,
waarvoor misschien troepen aan Java onttrokken moeten worden. Voor de
anti-Nederlandsche houding van Australië schaamt men zich te Londen, kan er echter
niets tegen doen. Van Roijen verwacht van die zijde ook territoriale eischen
(Nieuw-Guinea, Timor, olievindplaatsen op Borneo), van Engeland niet, behalve
wellicht steunbases, waarvoor de vraag echter eerder van Amerika zal komen.
Ofschoon hij het niet met zooveel woorden toegaf, schijnt Loudon als
Gouverneur-Generaal overwogen te zijn. Hij deelde mijn mee-
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ning, dat deze daarvoor niet geschikt is. Ik noemde Lovink1, thans ambassadeur te
Chungking. Hij vreesde dat deze als Indisch ambtenaar gestigmatiseerd was. Mogelijk,
maar ik weet geen ander. Misschien zou die benoeming voor Van Mook niet
aanvaardbaar zijn. Indien Loudon naar Indië zou gaan, zal men Starkenborgh wel
naar Washington willen zenden. ‘Time’ noemde dezen echter onlangs een
‘stiff-headed bureaucrat’, geheel ten onrechte. Een goede entree zou het echter niet
zijn.
Aan den Ondernemersraad vergaderden wij denzelfden dag over het advies aan
Van Helsdingen uit te brengen, die de Rijksconferentie over de toekomstige
staatkundige verhoudingen van de overzeesche gebiedsdeelen tot Nederland
voorbereidt.2 Op voorstel van Jongejan werd besloten, gezien de onoverzichtelijke
toestand op Java en het standpunt der nationalisten (althans van de woordvoerders)
- volkomen politieke afscheiding van Nederland - voorloopig geen advies uit te
brengen, maar onderling overleg te blijven plegen. Leendertz, die inziet dat op het
oogenblik geen wijziging in de leiding van Indië gebracht kan worden en de
Engelschen wantrouwt, wanhoopt aan den goeden uitslag. Bolderhey verdedigt thans
een verdragsverhouding, waaronder het ons toegestaan zal worden op economisch
terrein in Indië bezig te blijven, maar alle politieke macht ons ontnomen zal zijn. Hij
acht dit beter dan een zoogenaamde rijkseenheid, waarin Indonesië volkomen
zelfstandig zal zijn en wij toch tegenover Nederland en het buitenland mede
verantwoordelijk zullen zijn voor hetgeen daar geschiedt - onder een régime van een
Indonesische meerderheid in den volksraad. Jongejan, die het meest pessimistisch
van allen gestemd is, helt tot de meening van Bolderhey over. Zij is niet nieuw, maar
ik acht de verwezenlijking van zijn inzichten gevaarlijk voor ons aanzien in de wereld.
Met een rijkseenheid hebben wij althans nog een ‘empire’ en een standing in den
wereldraad, al zie ik nog geen inwendig sterke structuur ervan. Nederland zou in een
verdragsverhouding tot Indië tot den rang van Denemarken afdalen. Ook moet men
niet de hoop verliezen, dat men de constructie van het Rijk in den loop der
onderhandelingen ver[stev]igen kan. Het is helaas ongelukkig dat de anarchistische
toestand
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[Dr. H].J. Lovink; 1948-1949 hoge vertegenwoordiger van de Kroon in [Chin]a.
Het betreft hier een vergadering van de commissie inzake staatkundige [aangel]egenheden
uit de Ondernemersraad voor Ned.-Indië.
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op Java onderhandelingen tot een farce maken en wij ze niet afbreken tot tijd en wijle
orde en rust hersteld zijn. Hiervoor schijnt de Engelsche macht nog te zwak te zijn,
ook indien zij met de Nederlandsche troepen, die op Malakka en de Philippijnen
vastgehouden worden, versterkt werden. Deze zijn trouwens niet modern bewapend
en misschien niet voldoende getraind. Wordt hierin niet voorzien, dan zou men een
nutteloos bloedbad riskeeren. Amerika en Engeland willen ons geen wapens
verschaffen. De toestand is dus wel zeer ernstig, doch nog niet hopeloos.

3 December 1945.
De ‘Noordam’, waarop Frederik1 van Amerika naar Indië onderweg is, passeerde
gisteren Port-Said.

5 December 1945.
Gisteren bij Leendertz den heer Wagenaar2 ontmoet. Jongejan en Bolderhey eveneens
present. Wagenaar behoort tot de Nefis (Netherland Eastern Forces Intelligence
Service), een aan het Geallieerde opperbevel ondergeschikten geheimen
inlichtingendienst. Hij was met Leendertz uit Indië teruggekomen en schetste uitvoerig
het ondergrondsche werk der Japanners gedurende de laatste 15 jaren, spionnage en
verzetsorganisatie, gedurende hun bezetting van Indië ten top gevoerd. Zij hebben
inderdaad de bevolking tegen ons weten te keeren, waarbij komt dat ons leger bij
den inval der Japanners een poover figuur heeft geslagen. Dat de vloot heldhaftig
ten onder is gegaan, weet de bevolking nauwelijks. Ons prestige is volkomen weg.
De Netherland Eastern Forces Intelligence Service heeft over dat alles uitvoerig
verslag uitgebracht en aan Van Mook c.s. ingediend, die den inhoud echter, alvorens
hem aan McArthur door te geven, in hun, veel optimistischer, zin wijzigden. Nog
op 3 September heeft Van Mook Mountbatten in een brief verzekerd, dat de
nationalistische beweging op Java weinig te beteekenen had en een kleine militaire
macht voldoende zou zijn om de orde te handhaven. Dit nemen de Engelschen hem
kwalijk.
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Heldrings jongste zoon.
Het is niet duidelijk wie Heldring hier op het oog heeft.
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7 December 1945.
Te Singapore heeft gisteren een door Mountbatten bijeengeroepen conferentie,
klaarblijkelijk over den toestand in Indië en Indo-China, plaats gehad, waar het hoofd
van den staf van het Britsche Rijk (Alanbrooke), Christison, Sir Miles Dempsey,
Van Mook, Generaal Leclerc aanwezig waren. Het schijnt dat Engeland eindelijk
gaat ingrijpen om orde en rust te herstellen.

9 December 1945.
Leendertz is, door mij geïntroduceerd, gisteren bij Van Roijen geweest, over welk
onderhoud hij zeer tevreden was. Belangstellend en openhartig. Hij wil ook Wagenaar
ontvangen, hetgeen Logemann afwees.
Den 6den heb ik van Bannier afscheid genomen, dien Van Mook te Batavia wil
hebben. Als hij er niet meer is, heeft Logemann geen enkelen steun meer. Dan
verdrinkt hij geheel en al, zooals Bannier zelf zeide. Het is ook niet goed in te zien,
wat voor nut hij (Bannier) te Batavia kan stichten.
Ik begin nu zelf ook te gelooven, dat Van Mook weg moet. Maar wie dan? Een
gouverneur-generaal is noodig. Het Amsterdamsch Dagblad noemde dezer dagen
weer Loudon, maar ook Van Roijen.
Van Asbeck is uit Batavia terug, naar ik hoor zeer somber gestemd.

12 December 1945.
Van Asbeck, die morgen naar Londen vertrekt, heb ik even gesproken. Hij noemde
Java een levend lijk, een staat die in staat van ontbinding verkeert. Nergens contact.
Heel erg is de afhankelijkheid van de Engelschen, die wij anderzijds niet kunnen
missen, omdat wij geen troepen hebben en de onderweg zijnde troepen onvoldoende
geoefend en gewapend zijn. Voorts zijn de Engelschen en wij afhankelijk van de
Indonesische republiek, die te Batavia electriciteit, gas en water in handen hebben.
Van Bylandt1 is een nuttige schakel met de Engelschen. Van Asbeck meent, dat Van
Mook bij de Engelschen in de pas is, hetgeen volgens de berichten van Leendertz
niet juist is. Volgens die berichten vinden zij hem intelligent, maar een ‘valet de
chambre’.

1

Mr. W.F.L. graaf van Bijlandt, de politieke adviseur van de lt. gouverneur-generaal te Batavia.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1476

17 December 1945.
Volgens een bericht van Everts1, die Van Mook gesproken heeft, vroeg deze zich
(volgens zijn eigen uitlatingen) af, of wij Java niet moeten abandonneeren, daar de
verwoesting zoo groot is, dat de herbouw van de ondernemingen niet gefinancierd
kan worden, terwijl van een budgetair standpunt Java sedert jaren verlieslatend is en
door de buitengewesten gefinancierd moet worden. Everts zou hem geantwoord
hebben, dat dit ook, en misschien in de eerste plaats, een zaak der ondernemers is,
terwijl ons aanzien in de wereld geweldig door dit abandon dalen zou, gesteld al dat
men ons in het bezit der buitengewesten zou laten. Het feit, dat de Engelschen ook
Sumatra bezet hebben en ons er niet toelaten, geeft tezamen met de strategische
waarde van dit eiland voor de verdediging van Singapore te denken. En indien wij
ons niet in staat verklaren, Java te behouden, laten we dan daar niet den chaos achter
en is dit in overeenstemming met ons moreele plicht? Van Mook zou hierop niet
geantwoord hebben.

19 December 1945.
Op onze sedert eenigen tijd gehouden wekelijksche bijeenkomst aan den
Ondernemersraad2 (met Bolderhey, Cremer, Hombrink, Klopper, soms ook Quarles3,
De Beaufort4 en Leendertz5 en natuurlijk Jongejan), was ook De Villeneuve6
(Voorzitter Ondernemersbond7) aanwezig. Hij oordeelt gunstiger over Van Mook,
die wel fouten maakt maar onder ongunstige omstandigheden enorm veel goeds heeft
gedaan. Voor Gouverneur-Generaal acht hij hem niet geschikt, zegt ook, dat Van
Mook dit ambt niet begeert. Hij meent echter dat

1
2

3
4
5
6
7

De K.P.M.-directeur.
De Ondernemersraad voor Ned.-Indië, het middelpunt van gedachtenwisseling over en
bestudering van vraagstukken, die de algemene belangen van in Ned.-Indië werkende
ondernemingen betreffen, om zo nodig tot gemeenschappelijke actie te komen. Het betreft
hier een vergadering van de commissie inzake staatkundige aangelegenheden, die in november
1945 was opgericht. Mededeling Ondernemersraad, Den Haag.
Jhr. C.F.J. Quarles van Ufford.
J.F. de Beaufort.
Mr. P. Leendertz.
Jhr. mr. Carel Hubert Valchaire de Villeneuve (geb. 1897); voorzitter Ned. Ind.
Ondernemersbond.
De Ned. Ind. Ondernemersbond.
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de uitzending van een specialen commissaris uit Nederland met volmachten en
gesteund door het vertrouwen van het Nederlandsche Volk - om met de nationalisten
te onderhandelen - nuttig zou zijn. Van Mook behoeft daarom niet te retireeren. Men
noemde Ringers, Van Roijen (die echter nog niet voldoende bekend is), Stirum1 (die
echter te oud is). Dit zou aan den Minister-President gesuggereerd worden, doch
indirect, om Logemann niet voor het hoofd te stooten. Men verzocht mij, dit met
Van Roijen te bespreken.
Een half uur sprak ik Logemann in de Eerste Kamer, die mij den wensch van Van
Mook overbracht, mij te zamen met Jongejan, Bolderhey en - mirabile dictu - Van
der Mandele, die niets met Indië te maken heeft en er nooit geweest is, te spreken.
Ik nam de uitnoodiging natuurlijk aan, maar sprak mijn verwondering over het
uitnoodigen van Van der Mandele uit, tegen wiens persoon ik overigens niets in te
brengen heb.
In de Kamer werd des namiddags onze toetreding tot de Bretton Wood-plannen2
behandeld, die natuurlijk zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd werd. Ik bracht
echter mijn twijfel ter sprake, dat Amerika aan de noodzakelijkheid een importland
te worden zal voldoen, in welk geval het Monetaire Fonds zal bezwijken en de wereld
opnieuw en in nog gunstiger mate dan thans in den chaos verzeilt.3 Lieftinck, die
verdedigde, verwacht alles van den ‘geordenden internationalen goederenruil’. Met
hem valt niet te praten.
Na afloop bezocht ik Van Roijen, die door het bericht dat Engeland nu definitief
aangenomen heeft, orde en rust op West-Java te herstellen, opgelucht was. Hij gaat
den 26sten met Van Mook, Schermerhorn en Logemann naar Londen. Midden- en
Oost-Java worden met uitzondering van Soerabaja ontruimd (Semarang niet). De
Engelschen verlangen nu ook onze troepen, die echter niet voldoende

1
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Mr. J.P. graaf van Limburg Stirum.
In juli 1944 was te Bretton Woods (V.S.) door 44 landen besloten tot oprichting van het
Internationale Monetaire Fonds en de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling.
Ter zake sprak Heldring in de Eerste Kamer op 19 december 1945. Handelingen St.-Generaal,
p. 15. Omtrent de geringe belangstelling voor de overeenkomst in ons land merkt hij op: ‘....
en in het geval van de Bretton Woodsche plannen lijkt het haast wel, of men denkt, dat zij
in dat onbekende plaatsje niet alleen uitgebroeid werden, maar ook voorgoed thuisbehooren.’
Vgl. Handelingen St.-Generaal, 1945, p. 16. Vgl. ook het antwoord van Lieftinck, p. 18. Dat
de V.S. niet aan Heldrings eis voldeden, is jarenlang een probleem gebleven!
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geoefend zijn. Ik sprak over een commissaris-generaal of een Nederlandsche
opperbevelhebber, maar Van Roijen wees er op, dat zoolang de Engelsche generaal
op Java is, hij opperbevelhebber blijft en een gevolmachtigde, van welken aard ook,
geen zin zou hebben.

22 December 1945.
Gisteren bezochten Jongejan, Bolderhey, Van der Mandele en ik, daartoe
uitgenoodigd, Van Mook aan het Ministerie van Overzeesche Gebiedsdeelen. Ik had
hem slechts eens vluchtig in den Volksraad ontmoet (in 1938), kende hem dus feitelijk
niet. Hij moet in Indië geboren zijn, maar uiterlijk zijn daarvan geen kenteekenen
merkbaar, behalve wellicht ietwat uitstekenden jukbeenderen. Een stoere blonde man
van in de 50. Aan zijn uitspraak onderkent men evenmin den in Indië geborene.1 Hij
maakt den indruk van intelligent en zeer ontwikkeld te zijn.

[1946]
28 Januari 1946.
Ik heb geen tijd voor het maken van aanteekeningen, werk 10 à 12 uur per dag. Van
Mook is weer van het Hollandsche tooneel, na nog eens te Londen geweest te zijn
en Bevin gesproken te hebben, naar ik hoor zonder resultaat. Zoo kan Christison
doorgaan met rare dingen te doen: een revue over het nationalistische leger te houden,
een nationalistische kunsttentoonstelling bezoeken en zich ‘highly pleased’ verklaren,
de nationale politiek bij het Engelsche leger in te lijven. Die dingen schijnen op order
of met medeweten van Londen te geschieden, waar Bevin ons wel steunen wil, maar
tegenstand bij de juniores van Labour ontmoet. De toestand op Java blijft dan ook
hopeloos onbevredigend, zoo niet hopeloos. Het wachten is nu op Sir Archibald
Clark Kerr, den Britschen ambassadeur te Moskou, weldra te Washington, die als
Deus ex machina wijzen raad en de oplossing moet brengen. Intusschen is de
‘Noordam’, het schip dat Frederik2 en nog 2000 mariniers vervoerde, een maand
geleden op de reede van Batavia aangekomen en weer naar Singapore vertrokken,
na er ongeveer 800 geland te hebben. Het heet dat dit terugzenden op verzoek van
Helfrich is geschied, die de mariniers niet te Batavia maar te Soerabaja wilde hebben.
Hoe dit ook zij, Frederik

1
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Anderen schijnen dit wel te hebben kunnen horen!
Heldrings jongste zoon.
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en de zijnen zitten nu in een kamp, 150 mijl ten Noorden van Malakka, terwijl er
reeds vele duizenden Nederlandsche soldaten maanden in andere kampen op hetzelfde
schiereiland opgeborgen zijn. Het is een wanhopig gemodder waar men ook ziet. De
woede van de meeste Indischgasten keert zich tegen de Regeering en Van Mook. In
werkelijkheid zijn het de omstandigheden die ons ongunstig waren, wat niet wil
zeggen, dat we kranige bewindslieden hebben en Van Mook feilloos is. In het tweede
gesprek dat ik met hem had, vond ik hem onaangenaam, in zoover dat hij zich bij
het stellen van een doodonschuldige vraag, die hem niet beviel, opwond.
Trip zal weldra door Holtrop opgevolgd worden. Deze was eenige dagen geleden
bij mij om mijn advies te vragen. Ik heb hem dit in gunstigen zin gegeven, aangezien
ik hem voor zeer bekwaam, strikt eerlijk en vol belangstelling voor financieele
problemen aanzie. Hij is misschien iets te zeer theoreticus, maar hij heeft ettelijke
jaren praktijk in Amerika bij de Shell Union en later bij de Hoogovens achter den
rug. Hij is een veel betere candidaat dan Steenberghe, die men eerst gevraagd heeft.
Hij behoort tot de voorstanders van een cheap money policy, die ik op den duur
gevaarlijk acht, maar hij is een zeer gematigd ordenaar, en daar wij nu eenmaal in
dat schuitje zitten, acht ik Holtrop onder de voorstanders den meest acceptabele, ook
wegens zijn prettig karakter. Het beteekent tevens dat Lieftinck niet aan extreme
dingen denkt. Over eenige jaren komt de liberale economie weer aan den slag, maar
voor dat dit zoover is, zullen we wellicht door donkere diepten moeten. Er moeten
onder andere niet veel flaters begaan worden, als die van de uitzending van
Kamerleden naar Indië. Indien het Ministerie op een dergelijke actie van rechts
(gesteund door liberaal!) valt, is de kans op een sterken duw naar uiterst links groot.
Vandaag kwam het bericht dat Christison zijn post neerlegt en door Generaal Sir
Montagu Stopford vervangen wordt. Te Chequers hebben onze ministers op zijn
ontslag aangedrongen, wat toen afgewezen werd. Laat ons hopen, dat de veranderingen
een verbetering zal zijn en de verhouding tusschen Engelschen en Hollanders op
Batavia, die slecht is, ook verbetert.
Het nieuwste wat Christison naar zijn zeggen op order van Londen uitgespookt
heeft, is het bevel een soort muntsaneering te gelasten, die volkomen ontijdig is en
op een geweldige inflatie dreigt uit te loopen. Helaas heeft Van Mook, zonder iemand
er in te kennen, aan dit plan reeds vóór zijn vertrek naar Europa zijn fiat verleend.
Dit
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plan is in de zoogenaamde pariteitencommissie besproken, die besloot den Ministers
van Financiën en Overzeesche Gebiedsdeelen te raden de Engelsche Regeering op
het gevaar te wijzen en haar te bewegen uitstel van den maatregel te gelasten.

4 Februari 1946.
Het Ministerie van Financiën heeft zich naar aanleiding van dit verzoek met de
Treasury in verbinding gesteld en deze met het War Office, dat nog wel eens
eigengereide dingen doet. Geen van beide wisten iets van deze zaak af, doch deelden
ons inzicht, dat de beraamde maatregel op zijn minst genomen ontijdig was, zoodat
Christison bevel kreeg hem voorloopig op te schorten. Tevens ontving Van Mook
instructie op dit gebied niets zonder goedkeuring van Den Haag te beginnen. Voor
de 3de maal in korten tijd ben ik tot een seniorenconvent geroepen. Ditmaal waren
van de Regeering Schermerhorn en Logemann aanwezig, waarvan de eerste de
wenschelijkheid ter sprake bracht, het vertrek der parlementaire commissie uit te
stellen, totdat het gevaar van doorkruising met de besprekingen op Java voorbij was.
Hij wees er op, dat de Eerste Kamer zich nog over haar bereidheid, eenige leden
harerzijds aan te wijzen moet uitspreken en dat allerlei tijdroovende formaliteiten
noodig zijn, tengevolge waarvan men daar toch veel later aankomt dan de heeren
oorspronkelijk verwacht hadden, zoodat dit verder uitstel geen bezwaar behoeft te
ontmoeten. Klaarblijkelijk moet de Regeering bij nader inzien niets van deze
commissie hebben. De voorstanders bleven echter voor, de tegenstanders tegen. Alles
wat ik te hooren kreeg, bevestigde mij in mijn overtuiging dat deze commissie op
Java werkzaam zijnde, terwijl besprekingen gaande zijn, het effect van een hond in
het kegelspel zou hebben, terwijl men er in Londen allerminst over gesticht is. De
zaak is tot nu toe niet in de Eerste Kamer gebracht.
Bij de behandeling der Indonesische kwestie wordt geen gelegenheid om een
‘gaffe’ te begaan, onbenut gelaten. Volgens de ‘Associated Press’ en ‘Aneta’ heeft
Kerr1 aan de journalisten te Singapore verklaard, dat naar zijn meening Indonesië in
aanmerking kwam, onder een trusteeship van de United Nations gesteld te worden.
Den volgenden dag volgde Kerr's ontkenning en Londen ontkende, maar gaf blijk
geweldig met dit geval te zitten, zoodat men de logenstraffing

1

Sir John Archibald Clark Kerr (lord Inverchapel).
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maar half aanvaardt. Zij luidde trouwens niet erg cathegorisch en de nieuwsbureaux
trekken hun verzekering niet in. De accoustiek in de zaal was slecht, zei Sir Archibald.
Bannier, die naar Indië zou vertrekken, is niet gegaan. Hij is hier noodiger dan te
Batavia. Het Ministerie is zeer poover bezet, vooral het secretariaat-generaal (Six).1
De West-Indische afdeeling verloor enkele weken geleden haar zeer bekwaam hoofd,
Mühlenfeld, en heeft geen geschikten opvolger. Ik vestigde Logemann's aandacht
op het gewicht van een goede keuze, zonder welke de belangen van die gebiedsdeelen
dreigen verwaarloosd te worden. Een man als Mühlenfeld, oud-resident, fit genoeg
om nu en dan naar de West te gaan, bekwaam en belangstellend, zou de beste keuze
zijn.

15 Maart 1946.
Heden droeg ik aan Jongejan het voorzitterschap van de examencommissie voor den
buitenlandschen dienst over. Ik heb het sedert 1933 bekleed, met genoegen, maar
oordeel dat ik dit ambt moet neerleggen, alvorens ik mij te oud gevoel. Ik heb mij
beijverd het erheen te leiden, dat de toelating tot den diplomatieken dienst van het
voldoen aan hooge eischen afhankelijk gesteld werd. Dit is mij over het algemeen
wel gelukt. Geboorte werd niet geteld, wel beschaving, persoonlijkheid en intellect.
Van Roijen behoorde tot de candidaten die zich in het eerste jaar van mijn
ambtsbekleeding presenteerden. Wij zagen aanstonds iets veelbelovends in hem.
In den oorlog ontwierp ik tezamen met hem, zijn schoonvader Snouck, François
en Nijpels een schema reglement voor den gecombineerden diplomatieken en
consulairen dienst. Te Londen deed men, zonder dat wij van elkaar afwisten, iets
dergelijks en na de bevrijding trad het - van alle zijden bekeken en geschaafd - in
werking. Ik had daarop jarenlang aangedrongen. De geringe of totaal ontbrekende
controle van het Ministerie van Financiën heeft voor Buitenlandsche Zaken het
voordeel gehad, dat men aan het corps de noodige uitbreiding heeft kunnen geven,
hetgeen ook reeds door de instelling van ambassades werd meegebracht. Men heeft
daarbij ook gedacht aan ‘handelsraden’ voor de ambassades en daarvoor knappe
menschen gekozen, zooals Stark in China, Goemans te Moskou, Daubanton te
Washington. Het is nu zaak dat de nog steeds gebrekkige
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Jhr. mr. O.E.W. Six.
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organisatie van het Departement verbeterd wordt. Ik heb dit zoowel aan Van Kleffens
als aan Van Roijen gezegd, maar er gebeurt niets op dit gebied. De eerste begrijpt
niet wat organisatie is en gevoelt niets voor mijn inzicht, de andere - rara avis onder
de diplomaten - begrijpt het wel, doch zegt slechts tot de verkiezingen minister te
willen blijven. Hij begeert een post.

Begin April 1946.
Gesprekken gevoerd met de Ministers Schermerhorn, Logemann en Lieftinck.

23 April 1946.
Keynes plotseling gestorven. Met hem is een zeer merkwaardig man heengegaan. In
een korten tijd van mijn leven zag ik hem veel, in 1918/9. Hij is de vader der moderne
geldeconomie, die ik wantrouw, maar hij heeft haar op geniale wijze ingang doen
vinden.

15 October 1946.
Hoe ouder ik word, hoe meer werk ik heb en hoe minder tijd voor aanteekeningen.
Dat werk neemt 10 à 12 uren per dag in beslag. Met dat al ben ik 75 jaar geworden
en God zij dank nog gezond. Ik gevoel mij jeugdig, wandel als ik kan, des Zondags
3 à 4 uren in het Gooi (de duinen zijn door de Duitschers sterk beschadigd en nog
niet geheel vrij van landmijnen). Maar velen zijn zij die om mij heen weggaan. Zeer
zwaar ben ik door den dood van Johan Jonckheer1 op 52-jarigen leeftijd getroffen.
Ik kende hem reeds als kind van 5 jaar, was met zijn vader2 warm bevriend en zag
hem opgroeien. Door mij kwam hij bij de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij (in 1920), waarvan hij later directeur werd en, sedert den
dood van Van Hasselt in Juni 1945, de leidende directeur. Kanker maakte een einde
aan zijn leven.
Mijn verjaardag vierde ik met een gastmaal op de Groote Club, waaraan 74, broer
en zuster, neven, nichten en vrienden aanzaten. Alleen mijn twee jongste zonen
ontbraken. Alex op Curaçao en Frederik te Soerabaja. Beiden schrijven veel. Het
gaat hun gelukkig goed. Alex is aan het leven daar gewend en vindt zijn werk aan
de
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J.J. Jonckheer.
J.B.A. Jonckheer.
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Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij interessant, wil echter op den
duur niet in een zaak blijven waar zijn vader nog invloed uitoefent. Frederik is ook
tevreden hoewel hij nu naar het tijdstip van afzwaaien uitziet. Zijn brigade heeft 2
maanden op Malakka doorgebracht; zuiver mismanagement.
De boot was na 2 maanden reis van Norfolk (Vereenigde Staten) en oponthoud in
Port Swettenham (of een andere haven) op de reede van Batavia aangekomen en
vandaar naar Singapore gedirigeerd, toen per trein naar het binnenland van Malakka,
waar onze mariniertjes in een geïmproviseerd kamp op een verlaten rubberplantage
werden ondergebracht. Per slot van rekening viel dit bedrijf mede, prachtige natuur,
veel vrijheid, maar ze zaten er alleen, omdat men niet wist wat met hen aan te vangen.
Eindelijk, begin Maart, 3½ maand na het vertrek uit de Vereenigde Staten, kwamen
zij op hun bestemming Soerabaja aan. Wegens zijn enkelbreuk is Frederik bij de
administratie geplaatst, doch het corps vecht dagelijks om zich de nationalisten van
het lijf te houden, een toestand als indertijd achter de geconcentreerde linie op Atjeh
bestond. Op papier maakt de gisteren afgekondigde wapenstilstand er een einde aan.
Het is de vraag of Sjarir voldoende zeggenschap over het leger en de ongeregelde
troepen heeft.
In de zes maanden gedurende welke ik geen notities maakte, zijn wij in Indië snel
naar de onafhankelijkheid van Indonesië, althans van Java en Sumatra, afgezakt. Ik
had dit steeds voorzien en op zich zelve, na een strijd als die van 1940/45, normaal
gevonden - koloniale stelsels zijn voorbijgaande, maar ik had een langen overgangstijd
- 25 à 50 jaar - gewenscht, waarin wij een zekere leiding zouden blijven geven en
bedrijfs- en rechtszekerheid en credietwaardigheid zouden hebben kunnen
garandeeren, een en ander onontbeerlijk voor verdere investeering van Nederlandsch
en Amerikaansch kapitaal. Maar de onderhandelingen zijn met geringe kunde gevoerd.

[1947]
4 Januari 1947.1
Dr. de Kat2, die onaangekondigd kwam, was door de Regeering uit Washington, waar
hij nog vertoefde in verband met zijn functie van adviseur in Pacific-aangelegenheden
(hij is daarvoor in Japan ge-
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Deze en de volgende notitie, niet oorspronkelijk in het dagboek, leken ons van voldoende
belang om hierin op te nemen.
Dr. D.A. de Kat Angelino.
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weest), ontboden om haar ter zake van de verdere behandeling van het Indonesische
probleem voor te lichten. Hij kwam bij mij om mij, zoo mogelijk, te winnen voor
het hieronder vermelde plan, waarvoor hij, zoo zeide hij, de Regeering in meerderheid
gewonnen had en dat volgens hem den eenigen weg bood waardoor wij nog
eenigermate uit het moeras kunnen komen. Hij wilde geen kritiek op het verleden
uitoefenen, ook niet op den inhoud van het accoord van Linggadjati, maar voortwerken
op hetgeen daarin overeengekomen is, ons er van rekenschap gevende, dat, nu de
economische en financieele belangen van Nederland zelf aan de orde zijn, ons eigen
huis in brand staat en gered moet worden. Indonesië maakt een zoo belangrijk deel
van ons volksvermogen uit en de opbrengsten er van een zoo belangrijk deel van ons
volksinkomen, dat het vraagstuk uit het gezichtspunt der Nederlandsche gemeenschap
bezien moet worden. Na langdurige besprekingen met het geheele Kabinet heeft hij
het in meerderheid tot dit inzicht gekregen, waarbij hij eenige onzekerheid liet ten
aanzien van de socialistische ministers. Lieftinck, ook socialist, is er volgens De Kat
sterk voor, voorts noemde hij Jonkman en Huysmans.
Nu, het plan-Linggadjati heeft de sympathie van de Amerikaansche Regeering.
Men heeft hier gemeend in haar verklaring met betrekking tot dit accoord een pressie
te moeten zien. Zij heeft integendeel haar instemming willen betuigen, slechts een
kleine vergissing begaan door aan te nemen, dat het accoord reeds geteekend was,
terwijl het nog de Volksvertegenwoordiging passeeren moest. Wanneer men hier te
lande verder op basis van dit accoord handelt, dan is aan te nemen, dat dit de
goedkeuring van Washington heeft. Het komt er voor ons op aan om zoo spoedig
mogelijk aan de Indonesische tegenpartij een verdrag voor te leggen, waarin de
juridische, financieele en zakelijke basis voor het verder werken van het bedrijfsleven
muurvast - waterdicht noemde Dr. de Kat het - neergelegd is. Het concept hiervan
moet met grooten spoed door een ondernemersgroep opgesteld en door de
Commissie-Generaal voorgelegd worden, als eerste en voornaamste uitwerking van
het voorloopige accoord. Wij moeten hiervoor de medewerking van de Vereenigde
Staten en Engeland krijgen. Dr. de Kat heeft van deze partners weliswaar geen
toezegging, zegt daaraan echter niet te twijfelen, op grond van gesprekken die hij en
Weyer1 in Amerika gevoerd hebben. Deze komt waarschijnlijk op 6 Januari terug,
eveneens door de Regeering (Lief-

1

Prof. G.A.Ph. Weyer.
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tinck) ontboden. Men slaat ons in Amerika als ondernemers en bestuurders in den
Pacific hoog aan en acht een dergelijken economischen band tusschen Nederland en
Indonesië op zich zelf nuttig en een tegenzet van beteekenis tegen de communistische
woelingen die, door Rusland gedreven, door Indonesische, Chineesche en Australische
tusschenpersonen op Java en elders aan den gang zijn. De Regeering heeft gewenscht,
dat de Commissie-Generaal het plan zou uitwerken alvorens te vertrekken, is echter
gezwicht voor de meening van deze Heeren, volgens wie een langer wachten hier
op Java den indruk van willen traineeren zou maken.
De Commissie is echter eveneens van meening, dat de houding van het T.N.I.
(rede van Soedirman1: geen gebod van ‘vuren staken’) onderhandelingen voorloopig
vruchteloos maakt. Zij keert 5 Januari naar Batavia terug.
Dit moet ondernemerskringen niet weerhouden het bedoelde concept-verdrag op
te stellen. De Regeering moet, zoo heb ik het begrepen, de sanctie van de Vereenigde
Staten en Engeland er op bekomen en tevens moet men in Amerika crediet zien los
te krijgen of participaties te plaatsen, hetgeen onder welwillende medewerking van
het Department of State zal gelukken. Wanneer de Indonesiërs zien, dat wij deze
sterke backing hebben, zullen zij toehappen en gedwongen zijn er zich aan te houden.
Zij zijn uit zich zelf volkomen onbetrouwbaar, en de onderhandelingen van de
Commissie-Generaal zullen niets opleveren, indien wij alleen staan. Het gevaar is
ook groot, dat alle mogelijke Amerikaansche en andere avonturiers in Djokja, waar
omkoop op groote schaal bedreven zal worden, weldra (nu reeds) concessies trachten
te krijgen, die voor onze ondernemers stokken in het wiel beteekenen. Ik zeide, dat
de ondernemers reeds in zoover in de richting van De Kat dachten, door de Heeren
Bolderhey en Albarda uit te noodigen zich naar Java te begeven om de
Commissie-Generaal op economisch en financieel gebied voor te lichten en dat het
contact reeds gelegd is. Ik zeide overigens op grond van aanraking met Amerikaansche
bankiers te moeten betwijfelen of zij, althans de goeden onder hen, geneigd zijn
crediet te geven of op participaties te reflecteeren, tenzij hooge opbrengsten verwacht
mogen worden. In het algemeen moeten zij ook niet veel van initiatief, van boven
af geordend, hebben.
Ik ried den Heer De Kat aan met de Heeren van Oldenborgh (On-

1

Indonesisch generaal.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1486
der-Voorzitter Ondernemersraad), Bolderhey en Albarda contact te zoeken en zou
mijnerzijds ook met deze Heeren spreken en mogelijk eenige Ministers.
Dr. De Kat drukte ook nog zijn vrees uit ten aanzien van het gevaar, dat wij bij
gebrek aan middelen het leger in Indië zullen moeten liquideeren, indien het probleem
niet spoedig in orde komt. Dat beteekent dan de chaos en het vertrek van alle
Nederlanders. Daarom is het kweeken van deviezen in Indië in hooge mate urgent.

7 Januari 1947.
De Heer Huysmans had naar aanleiding van een onderhoud met Albarda het verlangen
uitgesproken mij te spreken. Hij heeft de (juiste) waarneming gedaan, dat het
Ministerie van Overzeesche Gebiedsdeelen, en meer in het bijzonder het
Commissariaat voor Indische Zaken, de belangen van Nederlandsch-Indië verdedigt
en daarin geheel de Nederlandsch-Indische Regeering gehoorzaamt en dus de
Nederlandsche belangen aan eerstgenoemde subordineert. Terwijl hij als Minister
van Economische Zaken de Nederlandsche belangen tegenover andere landen als
bijvoorbeeld België verdedigen kan, beschikt over voorlichting door consuls en
gezanten, is hij over Nederlandsch-Indië niet geïnformeerd. Nederlandsch-Indië was
nog Nederlandsch, Indonesië wordt meer en meer een vreemd land. Het gaat niet
alleen om de handelspolitieke belangen, maar ook om die der ondernemers, die, naar
het hem voorkomt, niet op den volledigen steun van de Nederlandsch-Indische
Regeering te Batavia noch op dien van het Plein rekenen kunnen, daar zij in de eerste
plaats op het (vermeend) belang van Indonesië let. Hij vroeg mijn oordeel over de
vraag of het niet wenschelijk is, dat zijn departement zich een Indische afdeeling
aanschaft, die de Nederlandsche economische belangen in Indonesië behartigt. Hij
heeft voor de leiding er van een zekeren Heer Van Marle op het oog, mij geheel
onbekend.
Ik erkende den onbevredigenden tegenwoordigen toestand. Alles wordt op het
Indonesische belang afgewogen, en nu het duidelijk is, dat we als twee gelijke partners
in een unie tegenover elkaar komen te staan, moet, gezien de enorme belangen van
Nederland in Indië, de machinerie meer op de verhouding tusschen twee bevriende
maar afzonderlijke landen ingericht worden. Aan het Ministerie van Overzeesche
Gebiedsdeelen is geen tegenspeler aanwezig, misschien moet hij op Economische
Zaken gevonden worden. Ik ried hem echter zeer
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voorzichtig te werk te gaan, daar vermeden moet worden scherven te maken van het
geheele stel, gedeeltelijk bekwame, ambtenaren hier en in Indië, die de economische
en financieele belangen van Indië en in de tweede plaats die van Nederland in Indië
behandelen en aan wie wij, ondernemers, gewend zijn en die onze belangen, al stellen
zij ze vaak ten achter, beter kennen dan een nieuwbakken afdeeling aan Economische
Zaken het zou doen. Ik vroeg hem tijd en vergunning om na te denken en enkele
vertrouwde personen, op wier oordeel ik prijs stel, te spreken, waarna ik beloofde
op de zaak terug te komen.
Ik maakte echter melding van het bezoek dat ik van De Kat Angelino gehad heb
en van het plan waarvoor hij naar zijn zeggen de Regeering gewonnen heeft en
waaraan hij den naam van Weyer verbond, die niet de ondernemers representeert en
in hun milieu als een bekwaam maar onbesuisd man aangezien wordt. Het laatste
had Huysmans ook vernomen, en in antwoord op mijn vraag, hoe dit plan in verband
met zijn beschouwing moet gezien worden, zeide hij dat de Regeering De Kat uit
Washington ontboden heeft om haar ter zake van hetgeen nu na de aanvaarding van
Linggadjati geschieden moet te adviseeren. Voor de beoordeeling daarvan is de
onbestreden kennis van De Kat op volkenkundig gebied haar van groote waarde, en
tevens weet hij genoeg van economische aangelegenheden in Indië om daarin juist
te zien en bovendien zal hij daarin door vooraanstaande mannen op dat gebied,
waaronder Weyer, geflankeerd worden. De Kat heeft opdracht om een statuut over
de toekomstige economisch-financieele verhouding tusschen Nederland en Indonesië
- dat waterdicht moet zijn - op te stellen, wat daarna den Indonesiërs aangeboden zal
worden. Een tijdelijke opdracht dus. Ik heb dienaangaande geen groote geestdrift
aan den dag gelegd, hoewel De Kat inderdaad een waardevolle steun kan zijn, daar
hij niet aan te sterk ethische gevoelens lijdt en den Oosterling uitmuntend kent.
Misschien is hij wat uit den tijd.
Naar aanleiding van mijn opmerking, dat al deze plannen wel groote veranderingen
in het bestuur van Nederlandsch-Indië zullen teweegbrengen, bleek mij, dat dit
inderdaad ingezien wordt.
Hoe verklaart U, dat de Heeren Bolderhey en Albarda, die voor de ondernemers
naar Indië gaan om de aftermath van Linggadjati economisch-financieel te behandelen
en daarover met de Commissie-Generaal voor haar vertrek een onderhoud hebben
gehad, van deze niets over dit plan hebben vernomen? De Heer Huysmans ant-
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woordde mij daarop tot mijn niet geringe verrassing, dat de Commissie-Generaal
een beperkte opdracht had, in hoofdzaak de teekening van Linggadjati te verkrijgen
en zij dus daarom in haar rol gebleven is door het economisch-financieele plan niet
met andere te bespreken. Overigens kreeg ik weinig goeds over de
Commissie-Generaal te hooren.
De benoeming van Hirschfeld tot Regeeringscommissaris voor het Duitsche
vredesverdrag bevestigde mij Huysmans. Ik juichte deze toe, sprak echter de
verwachting uit, dat het bedrijfsleven er tijdig in gekend wordt. Men moet de basis
voor een zeer vlot handelsverkeer in beide richtingen zien te leggen.

10 Maart 1947.
Weer zijn 4 à 5 maanden verstreken, waarin slechts achteruitgang te boeken valt. Ik
ben zeer ongerust over de ontwikkeling van de verhouding tot Indië. Het gebrek aan
regeerkracht hier te lande tezamen met de eigengereidheid van Van Mook heeft het
zoover gebracht. In mijn in dit schrift liggende aanteekeningen alsmede in mijn
correspondentie (op kantoor) vindt men een en ander.
Volgens Bolderhey, wiens berichten en meeningen belangrijk zijn, wordt vóór 15
Maart een gewichtige beslissing genomen, waarmede het ontslag van Van Mook en
de zoogenaamde ‘paleiskliek’ (Van Hoogstraten, Van der Plas enz.) bedoeld wordt.
Indien dit zoo is, heeft Van Mook dezer dagen getracht dezen slag te pareeren door
aan een Amerikaansch journalist zijn meening te kennen te geven, volgens welke de
Vereenigde Staten goed zouden doen Engeland, Frankrijk en Nederland tot een
conferentie uit te noodigen om hun Oostersche moeilijkheden onderling te bespreken
en op te lossen. India, Indo-China en Indonesië zouden van de partij moeten zijn. Ik
laat de waarde van het denkbeeld in het midden, maar indien het bericht juist is, zou
onze Regeering door Van Mook regelrecht gehoond zijn en haar positie zeer moeilijk
worden, daar in de laatste dagen naast de sleepende Linggadjati-kwestie de aanhouding
van de ‘Martin Behrman’ en het uitvoerverbod uit Indië - gegeven de goederenhonger
- de factoren voor een anti-Nederlandsche stemming in Engeland en Amerika
geschapen hebben. Daartegenover moeten onze belangen door fatsoenlijke maar
onbeteekenende mannen als Jonkman en Boetzelaer verdedigd worden. Intusschen
boezemt de stand van onze deviezen in Indië en hier mij de grootste ongerustheid
in: wij zijn er over een maand of 6 doorheen en kunnen dan ons
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leger niet meer betalen, dat tot nu toe door Engeland gefinancierd wordt. Dit zou
beteekenen dat wij met pak en zak uit Indië zouden trekken, het land geheel aan de
Indonesiërs overlatende, terwijl de terugkomende soldaten, die voor niets naar Indië
gezonden en grootendeels zonder betrekking zullen zijn, hier licht het oproerige
element zullen versterken. Bekijken we de positie in de long run, dan is Nederland
zonder Indië niet bestaanbaar.

12 Maart 1947.
Gisteren bestuursvergadering van de Ondernemersraad. Na afloop den toestand, die
hoogst ernstig is, met Jongejan en Leendertz besproken. Jongejan was 's morgens
bij Snouck geweest. Wat ik vreesde, geschiedt. Amerika, het lange wachten moede
en zeker dat het de openbare meening achter zich heeft, eischt dat wij de Indische
producten, waarnaar de wereld hongert, op de markt brengen en ze niet door
uitvoerverboden enz. belemmeren. Dat het om gestolen goed gaat, dat wil zeggen
afkomstig van Westersche ondernemingen, en de opbrengst de kas der Republikeinen
sterkt, die aldus op onzen rug gefinancierd zouden worden, vindt geen aandacht. Aan
Buitenlandsche Zaken ziet men geen licht in de situatie, en ook gezien de radeloosheid
van onze Regeering, het voortdurende ophangen van de kwestie aan binnenlandsche
partijpolitiek - de Roomschen, die de Partij van de Arbeid niet durven loslaten uit
vrees voor afzwenking van hun linkervleugel naar de socialistische gelederen - ziet
het er naar uit, dat wij Indië binnen eenige maanden kwijt raken of althans gaan
liquideeren. Beel moet wanhopig zijn. Hij en Huysmans zijn nog de flinkste, Lieftinck
beseft den ernst van den toestand ook volledig, maar is aan zijn zetel verkleefd en
heeft daarom, toen het nog tijd was, niet de consequentie getrokken en de goede
menschen gekozen, dus geen Schermerhorn, De Boer en ook niet langer Van Mook.
Aan Buitenlandsche Zaken huist één knappe en energieke man: Van Vredenburch.
Ik ken hem weinig.

14 Maart 1947.
Heden waren Jongejan en Leendertz bij mij. Eerstgenoemde heeft Jonkman en
Huysmans gesproken en uit hun mond vernomen, dat het Kabinet au bout de son
latin is.

16 Maart 1947.
Stikker, die 2 uur met Beel heeft gesproken en daarvan gisteren ver-
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slag aan Leendertz deed, heeft een minder ongunstigen indruk. Beel zou nog niet
radeloos zijn en nog steeds van meening zijn, dat het Kabinet eerlang - een datum
werd niet genoemd - actie zal nemen, Vermoedelijk wordt de uitslag van het
Roomsch-Katholieke partijcongres afgewacht.
Er zijn volgens Beel vier mogelijkheden:
1.

Linggadjati wordt door ons Dit doen wij niet.
in zijn oorspronkelijken
vorm aanvaard.

2.

De Regeering zal op
Dit doen de Indonesiërs
teekening van Linggadjati niet.
II door de Republiek staan.

3.

Men gaat met Linggadjati
plus de toelichting en de
motie-Romme in zee en
laat beide partijen vrij in
hun interpretaties, die dan
c.q. door arbitrage opgelost
worden. Alles op
economisch gebied.

4.

Wij beginnen de groote
militaire actie.

Beel erkent, dat uit 3 aanstonds groote ruzie kan ontstaan en de deur voor
inmenging van anderen geopend wordt. Desniettemin is deze ‘oplossing’ bij de
Regeering favoriet. Een militaire actie acht ik gegeven de overheerschende tendensen
in Engeland en Amerika uitgesloten. Ook geloof ik, dat de Regeering haar niet zal
aandurven. Wel is zij voornemens zich van Van Mook en zijn satellieten te ontdoen.
Over de diplomatieke strubbelingen met de Vereenigde Staten en Engeland werd
niet gesproken. Stikker is optimistischer dan Jongejan, zonder heel veel grond. Ik
geef Beel de ‘benefit of the doubt’.
In aanmerking is te nemen, dat Beel Stikker1 eenigermate moet bevredigen, daar
hij anders een verklaring gaat geven van de beweegredenen die hem zijn motie deden
intrekken (de belofte van Beel spoedig te handelen).

30 April 1947.
Er komt geen einde aan het gezeur. Het is te betreuren, dat wij Linggadjati maar niet
dadelijk aanvaard hebben. De republikeinen zouden zich er toch niet aan gehouden
hebben en ons een ook voor het buitenland aanvaardbaar motief voor militaire actie
verschaft hebben. Intusschen hebben wij door het kleingeestig debat erover ons

1
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prestige in Amerika en Engeland verlaagd en onze bijna hopelooze financieele positie
verder verzwakt.
Plotseling heeft Lieftinck op Allard Pierson en mij een beroep gedaan om ons naar
de Vereenigde Staten te begeven, om onze vrienden te polsen over de bestaande
mogelijkheden aldaar leeningen of credieten te verkrijgen boven en behalve de
bestaande faciliteiten van de Export- en Importbank en de Internationale Bank voor
Herstel en Economische ontwikkeling. Daar het vooruitzicht eenig succes te behalen
in de tegenwoordige omstandigheden niet aanwezig is, zullen Pierson en ik een
audiëntie aanvragen om Zijne Excellentie duidelijk te maken, dat wij deze opdracht
niet kunnen aanvaarden en het ook niet in het belang des lands zou zijn, indien wij
zonder kans op succes wél gingen. Er loopen reeds te veel Hollandsche credietjagers
rond.

15 Juni 1947.
Bedoelde audiëntie heeft reeds op 8 Mei jl. plaats gehad. Sedertdien is Holtrop naar
Amerika vertrokken. Lieftinck is klaarblijkelijk in een paniekstemming, wat voor
een minister van Financiën gevaarlijk is. Holtrop zal hem er niet uithelpen, een zeer
bekwaam en fatsoenlijk man, die echter te veel onder de zorgen gebukt gaat, anders
dan Trip, die het hoofd hoog wist te houden.
Ook ten opzichte van Indonesië is veel gebeurd, hoewel er nog steeds geen spijkers
met koppen geslagen werden. Beel en Jonkman zijn, vergezeld van Hirschfeld en
Albarda, naar Indië geweest. De republikeinen hebben de eischen in het door de
Nederlandsche Regeering opgestelde memorandum vervat, afgewezen. Hirschfeld
en Vredenburch zijn naar Engeland en Amerika gevlogen (dadelijk na des eersten
terugkomst uit Batavia). De Amerikaansche regeering ziet in, dat wij niet anders
kunnen doen dan met het zwaard te argumenteeren, en aangaande Engeland heb ik
den indruk van Hirschfeld gekregen, dat men ook daar geen obstakels zal opwerpen,
ofschoon ik toch een vraagteeken achter de door Albion in te nemen houding plaats.
Schermerhorn, die strijdlustig uit Indië terugkwam, is hier door zijn linksche
partijgenooten omgepraat en bevindt zich thans, althans volgens de berichten uit
Indië, te Batavia in conflict met Van Mook, die ook den tijd van praten voorbij acht.
Volgens andere berichten zou hij evenwel niet langer op bilaterale basis willen praten,
hetgeen beteekenen kan, dat hij interventie van Engeland of Amerika begeert.
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Wel hebben de Engelsche en Amerikaansche regeeringen de republikeinen aangeraden
ons memorandum te aanvaarden, waaraan deze zich echter niet gestoord hebben (het
Amerikaansche advies kwam wegens verminking van het telegram te laat).
De meerderheid van het Ministerie wil nu wel een krachtige politiek volgen, onder
andere Beel, maar Jonkman blijft nog altijd in de irrealiteit zweven. Deze brave en
nobele man is nu eenmaal niet voor bewindsman in de wieg gelegd, evenmin als Van
Boetzelaer, die van alle ministers van Buitenlandsche Zaken die ik gekend heb, wel
de onbeduidendste en slapste is. Wel zeer bedenkelijk in een tijd waarin ons
volksbestaan op het spel staat. De groote vraag is: durft de Roomsch-Katholieke
Volkspartij een breuk met de Partij van de Arbeid aan? Tot dusver niet. De Partij
van de Arbeid wil onder alle omstandigheden een vreedzaam verloop van de
Indonesische kwestie en heeft geen oog of is onverschillig voor de consequentie van
een politiek van eindelooze concessies, die op ons opgeven van Indië moet uitloopen.
De linkervleugel der Roomsch-Katholieke Volkspartij staat niet ver van de opvattingen
van de Partij van de Arbeid, die trouwens ook onderling verdeeld is. Naar gezegd
wordt, voltrekt zich evenwel een zwenking in de Roomsch-Katholieke Volkspartij.
Met name zouden onder den invloed van den bisschop van Batavia, die is gaan inzien,
dat het republikeinsche régime groote gevaren voor het werk der Roomsch-Katholieke
missie oplevert, vele Roomschen niet langer bereid zijn, zich door de Partij van de
Arbeid en daarmede door de Indonesiërs op sleeptouw te laten nemen. Gisteren heeft
echter de Partijraad der Partij van de Arbeid weliswaar afgekeurd, dat de Republiek
blijkens haar antwoord de aangegane verplichtingen van Linggadjati ignoreert, maar
tevens verklaard dat er verder onderhandeld moet worden, daar de interventie van
de gewapende macht tot een calamiteit zou leiden. Men zegt, dat een deel der leden
van de Partij dit inzicht niet deelt, onder andere Oud en zelfs de vroegere socialisten
Drees en Vorrink. Dit zou tot een afsplitsing aanleiding kunnen geven.
Van de ‘groote’ ambassadeurs: Michiels, Starkenborgh en Van Kleffens zou de
eerste een krachtige politiek voorstaan, Starkenborgh er sterk tegen zijn. De laatste
was tot voor kort eveneens tegen. Of hij dat nog is, nu Amerika ons standpunt billijkt,
hoop ik overmorgen te hooren, als wanneer ik hem hoop te bezoeken. Hij is of wordt
te Washington benoemd, waar men langzamerhand genoeg van Loudon gekregen
had.
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Velen vreezen een actie der communisten wanneer Generaal Spoor het aanvalsein
op Java gegeven heeft. Best mogelijk, zij zijn overal in Europa bezig, maar indien
men zich daaraan stoort, dan raken wij - en geheel Europa - er vlug onder. De eerste
klap is een daalder waard.

[1948]
8 November 1948.
De geschiedenis heeft sedertdien haar loop gehad en heeft voor ons niet veel
verheugens opgebracht. Wij hebben den stoot gewaagd, maar terecht of ten onrechte
door de Vereenigde Staten bedreigd met staking en boycot, niet naar Djokja
doorgestooten. Sedertdien: opleving van onze bedrijvigheid in het door ons bezette
gedeelte, vooral Oostkust van Sumatra, maar overigens ellende en in de laatste
maanden toenemende onveiligheid op de ondernemingen in ons gebied op Java, die
reeds hier en daar tot abandon heeft geleid.
Wij hebben thans een andere regeering met Drees als hoofd en enkele ministers
die een krachtige politiek voorstaan, ook tegenover Amerika en de Uno. Stikker,
minister van Buitenlandsche Zaken, is er voor naar Indië en wil een laatste poging
doen om het met de Republiek eens te worden. Lukt dit niet, dan zullen wij, naar het
schijnt, naar de wapenen grijpen, ondanks het feit dat de presidentsverkiezing in de
Vereenigde Staten tot bestendiging van het régime-Truman en Marshall geleid heeft.
Van Mook heeft eindelijk zijn ontslag genomen (hetgeen zijnerzijds met geringe
elegantie gepaard is gegaan) en is gisteren hier aangekomen, met een zeer dankbaar
eigenhandig schrijven van Koningin Juliana in zijn zak.1 Daarin wordt o.m. de hoop
uitgesproken, dat de Regeering op hem mag rekenen voor het geval dat zij zijn
diensten opnieuw noodig mocht hebben. Hij zal wel meer van zich laten hooren.
Eenige maanden geleden is Caron, oud-gouverneur van Celebes en oud-resident
van Atjeh, bij mij geweest en heeft bij die gelegenheid mijn medewerking voor het
volgende gevraagd. Door een bezoek van Tekoe Ibrahim, een jeugdig Atjeher, die
bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij te Amsterdam op kantoor werkt en lid
van het vorstengeslacht van Perlak is, heeft hij kennis gekregen van de bereidheid
van een invloedrijke groep in Atjeh om weer economische banden met de
Nederlanders aan te knoopen. Genoemde Ibrahim
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zou bereid zijn voor een groep Atjehers naar Atjeh te gaan om met die groep aanraking
te zoeken en het pad te effenen voor een daaropvolgende missie van Caron persoonlijk.
De bedoeling zou zijn om zich op de hoogte te stellen van den staat waarin zich de
ondernemingen van de initiatiefnemende ondernemers (petroleum, rubber, palmolie,
sisal en thee) bevinden en toestemming te verkrijgen voor het weer op gang brengen
ervan, waarbij de gezaghebbers van Atjeh de veiligheid van de uit te zenden
werkkrachten zouden moeten waarborgen. Voorts zou gepolst moeten worden hoe
het staat met de geneigdheid van deze gezaghebbers om als onafhankelijke deelstaat
tot de te vormen federatie toe te treden. Deze missie zou niet door de Regeering
gedekt worden, maar deze zou wel in het plan gekend worden. Staat zij er niet
sympathiek tegenover, dan zou het opgegeven worden. Caron heeft het daarom aan
Drees, dien hij van vroeger kent, voorgelegd. Deze gaat ermede accoord, maar
distancieert zich, te meer daar hij al spoedig van een links staand journalist met
Djokja-sympathieën hoorde, dat een Atjeher afgevaardigd zou worden. Dit laatste
vertelde mij Drees zelf, en volgens Caron, eerst van Caron, waarvan mij echter niets
voor den geest staat. Ik bezocht nl. Drees op 4 dezer en twee dagen later zijn collega
van Overzeesche Gebiedsdeelen. Mr. Sassen was door Drees ingelicht en had verdere
informaties naar Ibrahim ingewonnen, die gunstig uitgevallen zijn. Hij geloofde dat
de indiscretie waarop wij gestuit zijn, aan Ibrahim te wijten is. Caron, dien ik heden
in zijn woonplaats Bussum opzocht, staat echter voor Ibrahims betrouwbaarheid in
en denkt eerder aan Van Diermen (Bataafsche) of diens chauffeur, die het heele
verhaal in de auto afgeluisterd kan hebben. Hoe het zij, hij vindt het niet erg, terwijl
ik met onze partners wil overleggen of we nog op het avontuur zullen ingaan.
Met Drees en Sassen besprak ik nog andere zaken, terwijl Sassen, dien ik voor de
eerste maal ontmoette, eigener beweging een boekje opendeed over den stand van
zaken in de aanraking met de Republiek. Hij spreekt zeer boud en, kan men hem
gelooven, dan moet het contract op 15 November in orde zijn, of wij slaan er op los.
Naar mijn meening kunnen we met verder praten alleen maar verliezen en leidt langer
uitstel tot het opgeven van Indië. Ik vroeg Sassen of wij militair krachtig genoeg
zijn. Hij antwoordde ‘nu nog wel’. Op mijn vraag of dit standpunt door het geheele
Kabinet gedeeld werd, antwoordde hij, dat dit nog niet het geval was, maar dat hij
zich sterk maakte, de nog niet overtuigde leden te zullen winnen.
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Lukt hem dit niet, dan neemt hij zijn ontslag. Ditzelfde schijnt hij van Stikker te
verwachten, die nu nog op Java vertoeft.
Van onderhandelen met Djokja verwacht ook hij niets, en al mochten wij tot een
overeenkomst komen, dan zal zij door de wederpartij niet gehouden worden, evenmin
als zij het met Linggadjati, Renville en het bestand deed. Hij rekent op een mislukking
der besprekingen. Indien Amerika dan een grijpen naar de wapenen zou willen
frustreeren door stakingen, boycots van Nederlandsche havens en tegen Nederlandsche
schepen of door het inhouden van de Marshallsteun en wellicht gesteund zou worden
door India en Pakistan, die onze luchtverbinding zouden willen verbreken, dan neemt
Amerika de verantwoordelijkheid op zich van het communisme in het best geordende
land van West-Europa te provoceeren. Marshall heeft al den flater van zijn Chineesche
politiek op zijn geweten, waardoor hij het communisme in China in het zadel helpt.
Hij zal dit in Europa niet licht herhalen. ‘Advienne que pourra,’ voegde Zijne
Excellentie er aan toe. Kunnen wij ons plan in Indië niet volvoeren, dan zal het
geabandoneerd moeten worden.

12 December 1948.
Zoo even was Jongejan bij mij, die vanochtend even bij Stikker geweest was en van
hem vernomen had, dat het Kabinet eensgezind is over de noodzakelijkheid van een
militaire actie, hoewel die zwaar zal worden (twee N.I.T. legers van 40.000 goed
bewapende mannen ten Oosten en ten Westen van de Preanger) en ondanks de grove
dreigementen van Washington en de waarschuwingen van Engeland. Alle naar Java
getogen parlementariërs zijn overtuigd, dat er niet meer met de Republiek gepraat
kan worden en dat de wapenen moeten beslissen. De partijraad van de Partij van de
Arbeid heeft de beslissing aan de Regeering overgelaten en Kupers heeft dezelfde
houding van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen afgedwongen. Morgen
beslissing in den Ministerraad. De Roomschen, vooral Romme, zijn fel. De
apostolische vicaris op Java - het Vaticaan vertegenwoordigende - heeft hetzelfde
parool uitgegeven. Stikker is zeer moede en down, want hij houdt rekening met een
ramp, alleen kleiner dan langer te treuzelen, als wanneer Indië uit elkaar valt en prooi
van het communisme wordt. Misschien krijgen we steun van Sumatra, waar de
republikeinen tegen Java in opstand schijnen te komen. Ook Atjeh geeft eenige
teekenen van toenadering.
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De directie der K.N.S.M. in 1930. V.l.n.r. D. Hudig, E. Heldring, S.M.D. Valstar, jhr. P. den Tex en
J. van Hasselt.
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‘Titus in monniksdracht’, Rembrandt (1606-1669).
Na inleidende contacten van dr. F. Schmidt Degener, hoofddirecteur van het Rijksmuseum te
Amsterdam, werd dit schilderij, tezamen met Rembrandt's ‘De verloochening van Petrus’, na
veelvuldige persoonlijke onderhandelingen van Heldring met de kunsthandelaren P. en D. Colnaghi
& Co. te Londen, voor de Vereeniging Rembrandt, waarvan Heldring voorzitter was, verworven.
Beide werken werden op 10 juli 1933 ter gelegenheid van het halve eeuwfeest der Vereeniging
Rembrandt in eigendom aan de Staat overgedragen ter plaatsing in het Rijksmuseum. Heldring
verwierf toen de Museummedaille van het Rijk en de gouden medaille van de stad Amsterdam, waarmee
men in de persoon van de voorzitter het werk van de Vereeniging Rembrandt wilde eren.
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Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 3 juni 1933. Exposé van Heldring over
Nieuw-Guinea.
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Jubileumviering der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam (1811-1936) op 1 mei 1936.
Op de eerste rij v.l.n.r. De Vlugt, Gelissen en Röell; tweede rij van links naar rechts: Trip, Fentener
van Vlissingen en Heldring.
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De president der Nederlandsche Handel-Maatschappij, dr. E. Heldring, in zijn werkkamer der
Nederlandsche Handel-Maatschappij, Vijzelstraat Amsterdam (1948).
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Tewaterlating ms. ‘Waiwerang’ door zijn zuster mej. O. Heldring (1948). In het midden critisch en
alert Ernst Heldring.
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Gedenkraam Koninklijke Java-China-Paketvaartlijnen (1902-1952) in het hoofdkantoor der rederij
te Amsterdam, met de namen der oprichters.
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Ernst Heldring omstreeks 1950 op het dak van zijn woning aan De Lairessestraat.
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[Derde deel]
Bijlagen
Indien niet anders vermeld is de bron afkomstig uit de Collectie-Heldring.
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Bijlage 1
E. Heldring, begin 1902
Consolidatie van Nederlandsche Stoomvaartondernemingen1
(vgl. p. 154)
Niemand, eenigermate met de positie der Nederlandsche lijnen bekend, zal zich
kunnen ontveinzen, dat in de reusachtige opkomst der Duitsche stoomvaart en haar
ingrijpen en uitbreiden naar alle zijden en in de formatie van Morgan's trust gevaren
voor de toekomst van onze ondernemingen schuilen. Wij vragen niet alleen ‘waar
moet dit heen?’, maar hebben reeds duidelijk gevoeld, dat men ons niet met rust wil
of kan laten. De Holland-Amerika Lijn heeft door Morgan's laatste deal hare
onafhankelijkheid reeds verloren en dat de andere reederijen, ‘Nederland’, Lloyd,
Paketvaart, Koninklijke en West-Indische niet erger onder de aanvallen van buiten
geleden hebben, is hieraan toe te schrijven, dat zij alleen van Duitsche zijde (De
West-Indische nog niet eens van beteekenis) concurrentie ondervonden en dat de
Duitschers gelukkig het grootste deel hunner energie in richtingen ontwikkelden,
waar Nederlandsche scheepvaartbelangen weinig of niet vertegenwoordigd waren.
Toch is de aanraking tusschen Duitsche en Nederlandsche reederijen van dien aard
geweest, dat op menig terrein een ernstige vrachtenstrijd ontstond, die met geduchte
verliezen gepaard ging. Thans hebben de Nederlandsche lijnen in de Indische vaart
het hoofd te bieden aan den Norddeutschen Lloyd en de Deutsch-Australische
Dampfschiffahrt Gesellschaft, terwijl de Koninklijke met tal van Duitsche lijnen om
de voorrang te strijden heeft, te weten met de ‘Argo’ in de Italiaansche en de Russische
vaart, de Levant Linie in de vaart op de Levant, met de Neptun, de Neue Dampfer
Compagnie, Gribel's en Reinholdt's Reederijen in de vaart op de Oostzee en eindelijk
met de Hamburg-Amerika lijn en de ‘Continentale’ in het Hamburger verkeer, om
niet te spreken van de zware concurrentie, die haar door de groote Deensche reederij,
de ‘Forenede’ in verschillende richtingen aangedaan wordt.
De gezonde financieele positie en de uitmuntende outillage van genoemde
Nederlandsche reederijen waren oorzaak, dat de aanvallen van buiten tot nu toe
zonder noodlottige gevolgen doorstaan werden, terwijl de hevige terugslag in de
verdiensten der Duitsche reederijen hen voor het tegenwoordige tot matiging hunner
expansie dwingt.

1

Bron: archief Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.
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Bij mij bestaat evenwel geen twijfel, of deze tijd van betrekkelijke kalmte wordt
door hen besteed aan de uitwerking en voorbereiding van nieuwe plannen, welke tot
uitvoering zullen komen, zoodra het getij keert, de voorspoed aanbreekt en nieuw
kapitaal voor hen gemakkelijk te bekomen zal zijn. Het ziet er weliswaar naar uit,
dat dat oogenblik zoo spoedig niet zal aanbreken, doch niets kan onverwachter
intreden dan eene stijging der vrachten, en zeker is het, dat wanneer de groote Duitsche
maatschappijen, op hun tegenwoordige trap van ontwikkeling staande, opnieuw in
staat zijn hunne vleugelen naar wensch uit te slaan, het gevaar voor de Nederlandsche
ondernemingen ernstiger dan ooit wordt.
Immers, wij danken de beteekenis van onze bestaande lijnen
1e. aan de ligging van ons land, die het de trechter doet zijn, waardoor een zeer
belangrijk gedeelte van Duitschland uit- en invoert,
2e. aan de belangrijkheid onzer Indische bezittingen,
maar deze twee waardevolle factoren zullen voor de Duitschers ook steeds de
prikkel zijn om in ons vaarwater te komen. Dat het vervoer over zee van Duitsche
en voor Duitschland bestemde goederen via Holland niet door Duitsche lijnen
bewerkstelligd wordt, is den nationaalijverigen Duitschen reeder een doorn in het
oog, terwijl het belang van Nederlandsch-Indië voor hem zoo groot is, dat hij zich
op den duur niet met het aandeel dat hij thans van het verkeer daarheen bezit, tevreden
zal willen stellen. Hoe goed de financieele basis van verschillende onzer
maatschappijen ook zijn moge, de omvang van de grootste onder hen is klein
vergeleken bij dien van den Norddeutsche Lloyd en de Hamburg-Amerika, terwijl
verscheidene op ééne vaart drijven, wat hen niet sterker maakt.
Naar mijne meening moet men in Nederland niet langer wachten met zich te
wapenen en dat wapen bestaat in aaneensluiting, waardoor men grootere kapitaalkracht
en veelzijdigheid bereikt, beide van veel waarde voor een behoorlijke verdediging,
om niet te spreken van de besparingen die er door mogelijk zullen worden en het
grooter gemak van het inrichten van nieuwe lijnen, welke rendabel beloven te zijn.
Men zou moeten beginnen met de drie maatschappijen, welke thans het sterkste
staan tot ééne te vereenigen en wel door inwisseling van de aandeelen der drie oude
Maatschappijen tegen die der nieuwe (één tegen één), die men bijvoorbeeld de
Vereenigde Stoomvaart Maatschappij zou kunnen noemen. Door deze combinatie
zou de Vereenigde Stoomvaart Maatschappij beginnen met een geplaatst
aandeelenkapitaal van ƒ 22 millioen.
Met de andere Maatschappijen moeten van den aanvang onderhandelingen geopend
worden in de eerste plaats met den Rotterdamsche Lloyd, wiens positie de zwakste
is en waarvan de contrôle in elk geval noodzakelijk is.
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Bijlage 2
E. Heldring, September 1904
Nationale Stoomboot Maatschappij1
(vgl. p. 154 vlg.)
Amsterdam ligt ten opzichte van het transitoverkeer van Duitschland niet zoo gunstig
als Rotterdam, zelfs niet als Antwerpen, van welks twee havens de eerste de
natuurlijke Rijnhaven is en dientengevolge het voordeel der laagste Rijnvrachten
heeft. De Rijnvrachten van en naar Antwerpen zijn niet altijd lager dan die naar
Amsterdam, doch in de meeste gevallen wel tengevolge van den veel grooteren
omvang van het verkeer, de gemakkelijkheid waarmede groote partijen van den Rijn
naar Antwerpen bijeengebracht worden en de waarschijnlijkheid, te Antwerpen
retourlading te krijgen, factoren, die in het Amsterdamsche verkeer in veel mindere
mate aanwezig zijn. De laatste jaren openbaart zich aan den Rijn de neiging de
vrachten naar Antwerpen aan die naar Rotterdam gelijk te stellen, hoewel de vaart
naar de eerste haven langer en duurder is. Dit geldt althans voor de vrachten door
het Kartell der Oberrheinische Rhedereien vastgesteld. Particuliere schippers blijven
voor Antwerpen meer dan voor Rotterdam vragen.
De positie van Rotterdam als Rijnhaven par excellence en van Antwerpen, ook
als Rijnhaven maar vooral als de aangewezen uitvoerplaats van het Belgische
Nijverheidsgebied heeft deze havens tot de voornaamste trechters gemaakt, waardoor
het handelsverkeer van het achterland transiteert. Het was daar dat de vreemde lijnen,
vroeger Engelsche, in de latere jaren ook veel Duitsche, zagen, dat zij moesten
aanloopen om lading te krijgen. De beide plaatsen werden een happy hunting ground
voor expediteurs, die zich beijveren de goederen over hunne plaats te trekken en
zoowel de zeelijnen als de rivier-maatschappijen voeding te verschaffen, altijd ten
nadeele van het vrachtcijfer, dat deze ontvangen.
De geschiedenis der Amsterdamsche reederijen, die met vreemde, Rotterdam of
Antwerpen, aanloopende reederijen concurreeren, bewijst, dat de ligging van
Amsterdam niet zoo ongunstig is of de nadeelen er aan verbonden, worden meer dan
opgewogen door de voordeelen, die voortspruiten uit de werkwijze, welke de
reederijen volgen, dat is het elimineeren van de tusschenhand, de expediteurs en dus
het afsluiten van transporten tot doorvrachten van plaatsen in het achterland tot de
overzeesche destinatie

1

Bron: archief Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.
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en het zich begeven op het terrein van het binnenwatertransport. Deze politiek heeft
heilzame gevolgen gehad en stelt de maatschappijen, die haar toepassen, bij
voortduring in staat, niet alleen aan de Rotterdamsche en Antwerpsche concurrentie
het hoofd te bieden, maar ook in vele gevallen zooveel lading voor hare schepen te
verzamelen als zij nemen kunnen. Inzonderheid is de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij goed voor dit stelsel geoutilleerd en sedert zij hare eigen
Rijnvloot bezit, heeft zij naar mijne meening een niet onaanmerkelijken voorsprong
op hare concurrenten behaald, bij wie, evenals bij de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij weleer, de Rijnvracht een met de belangen der zeereederij
strijdig element vormt, terwijl dit thans bij haar één belang geworden is. Bovendien
verschaft het haar een aanmerkelijke vrijheid en snelheid van actie ten opzichte van
het aannemen en vervoeren van goederen.
Ook de Hollandsche Stoomboot Maatschappij en de Zuid-Amerika Lijn volgen
dezelfde werkwijze. De ‘Nederland’ en de West-Indische Mail hebben dit stelsel
minder noodig, daar zij voornamelijk werken met Amsterdamsche bevrachters, die
zelf hunne goederen free on board Amsterdam leveren.
Het is duidelijk, dat op het stelsel der eerstgenoemde reederijen waarvan de
deugdelijkheid gebleken is, doorwerkende, Amsterdam zeer goed het uitgangspunt
voor andere lijnen dan de nu bestaanden, een grooter distributiecentrum voor
importgoederen dan het thans is, kan worden. Amsterdam zal nooit een groote
aanloophaven voor vreemde reederijen worden, omdat de expediteurs-stand,
onontbeerlijk voor het aantrekken van goederen voor zulke lijnen, hier ontbreekt en
nooit belangrijk zal worden in de naburigheid van Rotterdam en Antwerpen, waar
de levensvoorwaarden voor den expediteur gunstiger zijn. Reederijen te Amsterdam
gevestigd, daar hunne laad- en losplaats bezittende, kunnen daarentegen en zullen
onvermijdelijk naar Amsterdam verkeer trekken, indien zij op de hierboven
beschreven wijze te werk gaan.
Wanneer desniettemin de transitobeweging in onze haven slechts zeer langzaam
toeneemt, ligt de oorzaak daarvan in het gebrek aan eenheid van kapitaal bij de
Amsterdamsche reederijen, waardoor de uitbreiding van relaties, het openen van
nieuwe lijnen bezwaarlijk anders gaat dan door oprichting van nieuwe maatschappijen,
een vorm, die het nieuwe bedrijf aan hoogst ongunstige voorwaarden
(oprichtingskosten en obligatieschuld) onderwerpt en dus aan de zaak zelf in den
weg staat.
De totstandkoming van meer overzeesche verbindingen waarvan ik o.a. lijnen op
Brazilië en Centraal-Amerika in verband met de daar geproduceerde artikelen, als
koffie, cacao, waarvoor Amsterdam zoowel markt als distributie-punt kan zijn, op
Engelsch Indië, met zijn grooten import en de omstandigheid, dat volle retourladingen
rijst, granen of lijnzaad te krijgen zijn, levensvatbaar acht, de vermeerdering van
Amsterdam's verbindingen met Europeesche en Middellandsche Zeehavens, die
zoowel als voedingslijnen als overladingsmiddel moeten dienen en zoowel op zich
zelf als in verband met de groote lijnen rendabel gemaakt kunnen worden, een en
ander zal achterwege blijven of slechts gebrekkig verwezenlijkt worden, zoolang er
geen uniteit in gestie en kapitaal bestaat.
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Amsterdam kan het middelpunt van een groot net van Nederlandsche lijnen worden,
maar niet of zeer bezwaarlijk indien de tegenwoordige toestand van separatie
gehandhaafd blijft.
Hierbij zij er nog de aandacht op gevestigd, dat nieuwe ondernemingen, wier
middelen nog geene uitbreiding toelaten, doch voor wier uitbreiding wegens het
volume van hun verkeer alle aanleiding bestaat (zooals de Zuid-Amerika Lijn en
straks de Java-China-Japan Lijn) die uitbreiding eerder en intijds zouden kunnen
erlangen, indien zij aan een groot lichaam anex waren.
Ligt in het vooruitzicht dat door het concentreeren onder ééne gestie van het
kapitaal in Amsterdamsche Scheepvaartondernemingen gestoken de haven van
Amsterdam sneller en beter aan hare bestemming zal beantwoorden, eene aansporing
tot het onderzoeken van de wijze, waarop een dergelijke concentratie kan uitgevoerd
worden, de positie der vaste lijnen tegenover hunne buitenlandsche concurrentie
geeft eveneens aanleiding tot de vraag, of de isolatie der hier bestaande
maatschappijen bestendigd moet worden, wil men verwachten, dat zij op den duur
het hoofd bieden aan de usurpatie der vreemde, voornamelijk Duitsche reederijen.
Deze vertoonen zich thans op bijna elk terrein, waar een Nederlandsche onderneming
werkt, en door hun streven den Duitschen handel te steunen, en naar Duitschland
gaande en uit Duitschland komende goederen te vervoeren, werpen zij zich telkens
op een nieuw gebied, dat zij door vrachtverlaging trachten te veroveren en vormen
zij een voortdurende bedreiging der Nederlandsche belangen. De Amsterdamsche
Stoomvaart Maatschappijen hebben met de volgende Duitsche reederijen rekening
te houden:
De Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ met den Norddeutschen Lloyd & de
Hamburg Amerika Linie.
De Koninklijke West-Indische Maildienst met de Hamburg-Amerika Linie, de
Zuid-Amerika Lijn met den Norddeutschen Lloyd, Stoomvaart Maatschappij ‘Hansa’
te Bremen en met Hamburg-Amerika Linie.
De Hollandsche Stoomboot Maatschappij met geen Duitsche, doch verschillende
Engelsche en Nederlandsche lijnen.
De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij met de Deutsche Levante
Linie en A.C. de Freitas & Co., Hamburg voor haar vaart op de Levant, met de
Stoomvaart Maatschappij ‘Argo’ voor hare vaarten op Italië en Rusland, met de
Stoomvaart Maatschappij ‘Neptun’ voor hare vaarten op Stettin, Dantzig,
Köningsberg, Kopenhagen en Portugal, met andere particuliere Duitsche reederijen
voor hare vaarten op Stettin, Dantzig & Koningsbergen, met Kirsten, Commissaris
der Hamburg-Amerika Linie voor hare vaart op Hamburg.
Opmerking verdient dat met uitzondering van de Hollandsche Stoomboot
Maatschappij geene van Amsterdam varende lijn zonder Duitsche concurrentie is en
dat de groote Duitsche Maatschappijen de Norddeutsche Lloyd en de
Hamburg-Amerika Lijn het terrein aan meer dan één Amsterdamsche lijn betwisten,
waartoe ook de Koninklijke Paketvaart Maatschappij gerekend moet worden, die
tegenwoordig in een hevigen tarievenstrijd met den Norddeutschen Lloyd gewikkeld
is.
Door hunne veelzijdige vertakkingen kunnen deze reuzenmaatschappijen aanvallend
te werk gaan, daar zij meestal - en in hun concurrentie met Ne-
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derlandsche Maatschappijen is dit zeer sterk het geval - te doen hebben met lichamen,
die slechts defensief kunnen optreden en van wie zij geene represailles op ander
terrein dan waar zij hen aanvallen, te vreezen hebben. Zeer zwak staat, naar het mij
voorkomt, in dit opzicht de vaart van Nederland op Indië, die niet met andere vaarten
gecombineerd is en de mooie vrachtcijfers, die er bedongen worden uitsluitend aan
overeenkomsten met buitenlandsche Maatschappijen te danken hebben. Zou de vrede
te eeniger tijd gebroken worden en de vrachten op een peil dalen, dat meer in
overeenstemming met de hoogte der vrachten naar en van naburige landen is, dan
zouden de ‘Nederland’ en de Rotterdamsche Lloyd, naar ik vrees, eene vermindering
van inkomsten ondergaan, die hunne positie ernstig zou bedreigen, terwijl zij de
tegenpartij geen slagen in een andere vaart zouden kunnen toebrengen, welke tot een
snelle beëindiging van den oorlog zouden bijdragen. Lijnen als de Zuid-Amerika
Lijn, die te allen tijde op volle ladingen in eene richting kunnen rekenen, omdat zij
op een groot graan-exportland varen, zijn uit den aard der zaak taaier dan de lijnen
op Java, die in beide richtingen een stukgoedverkeer bezitten, dat hoogere vrachten
betaalt, maar daar tegenover lang niet altijd volle ladingen verschaft. Breekt daar
concurrentie uit waardoor én het vrachtcijfer daalt én de hoeveelheid lading
vermindert, dan zijn de gevolgen voor lijnen als de ‘Nederland’ en de Lloyd, die
deels met duur ingerichte schepen varen, eerder noodlottig dan voor een lijn, die
onder omstandigheden werkt als de Zuid-Amerika Lijn. De slechte financiëele
resultaten van deze lijn zijn dan ook behalve aan lage vrachten wier invloed alle
scheepvaartondernemingen thans ondervinden, te wijten aan den hoogen kostprijs
der schepen, waarop een verlies geleden wordt, hooge oprichtingskosten en den druk
der obligatierente.
De West Indische Maildienst vaart met kleine en betrekkelijk dure schepen, voor
wier rendabiliteit hooge vrachten een absoluut vereischte zijn. De lijn heeft op
Suriname geen concurrentie, doch aan de kust van Venezuela en Haïti die van
verschillende vreemde reederijen. Wanneer daar het vrachtcijfer eenigermate daalt
(thans overeengekomen) of de hoeveelheid lading afneemt, is dividenduitkeering
onmogelijk. Voor deze onderneming geldt in hoogere mate wat hierboven van
Oost-Indische lijnen gezegd werd, die in hun grootere schepen een altijd nog vrij
krachtige ruggegraat bezitten.
De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij bekleedt, naar het mij
voorkomt een veel krachtiger positie tegenover hare concurrentie, omdat zij door
hare vele vertakkingen slagvaardiger is. Toen de ‘Argo’ haar voor eenige jaren zeer
ernstige concurrentie op Italië en Sicilië aandeed, aanvaardde zij niet alleen daar den
strijd, maar bracht hem op de lijn Bremen-Petersburg, waar de ‘Argo’ tot dusver een
monopolie had, over. Het gevolg was, dat de ‘Argo’ zich na eenigen tijd terugtrok,
alle condities der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij inwilligende.
Er is evenwel in aanmerking te nemen, dat de concurrentie die de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te verduren had tot nu toe uitging van
Maatschappijen die zich niet door innerlijke kracht onderscheidden, noch tot de
grootste Duitsche reederijen gerekend kunnen worden. Het staat te bezien of de
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij met hetzelfde succes gevochten
zou hebben, indien haar tegenstanders de
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Hamburg-Amerika Lijn of de Norddeutsche Lloyd geweest waren.
Ook de Paketvaart is door haar uitgebreid net van Stoomvaartlijnen een krachtig
lichaam, dat al wordt het in één gedeelte aangevallen, de inkomsten uit den rest van
haar systeem behoudt. Daar de Paketvaart geheel op de vaart in Indië ingericht is,
en hare geheele vloot daar in beslag genomen wordt, kan zij evenwel niet gemakkelijk
agressief optreden.
De vraag, die zich bij de beoordeeling der positie van deze Maatschappijen
voordoet, is, hoe kan men zich op den duur tegen deze concurrentie wapenen, eene
concurrentie, die tijdelijk minder hevig is daar slechte tijden de expansiezucht der
Duitschers getemperd hebben, doch die later in heviger mate zal terugkeeren?
Alleen door te imponeeren door kracht zal men hen zoo niet op den duur van het
lijf kunnen houden, dan toch handelbaar stemmen.
En deze kracht, die in een sterke financiëele positie en geschiktheid tot het nemen
van repressailles moet bestaan, is slechts door samensmelting der bestaande
maatschappijen te verkrijgen.
De groote buitenlandsche Maatschappijen zullen zich dan bezinnen, voordat zij
een aanval op eene Nederlandsche Lijn ondernemen en wanneer zij er toe overgaan,
zijn wij toegerust. Het gevaar is niet urgent (voor de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij het minst), doch wanneer het voor de deur is, zal het licht
te laat zijn, om tot samensmelting te geraken.
Ik beschouw deze samensmelting daarom als een natuurlijken maatregel van
zelfbehoud, mits hij uitgevoerd worde zonder verwatering van kapitaal (waarover
hierachter), en, waar hij, naar ik meen aangetoond te hebben, tevens een middel is
om meer leven in de haven van Amsterdam te brengen, acht ik het noodzakelijk, dat
men in de Besturen der bestaande Maatschappijen van nu af de voordeelen dezer
oplossing overweegt.
Ik ontveins mij allerminst de bezwaren, die bij de uitvoering te overwinnen zullen
zijn en vestig er de aandacht op, dat maatregelen genomen moeten worden, waardoor
voor de onderdeelen van een zoo omvangrijk lichaam, als uit de vereeniging der
verschillende ondernemingen geboren zou worden, een even aandachtig en zorgvuldig
beheer verzekerd is als thans de zelfstandige stoomvaartmaatschappij leidt. Het is
niet te ontkennen, dat het gevaar bestaat, dat bij een groot lichaam detailzaken eene
behandeling à la légère ondervinden, doch het is zonder twijfel te ontwijken door
aanstelling van de best mogelijke krachten (die de verschillende
stoomvaartmaatschappijen elkaar dan ook niet langer afkapen) en eene practische
arbeidsverdeeling van het dagelijksch bestuur.
Bij een samensmelting der bestaande stoomvaartmaatschappijen wordt de vorming
van één groot en krachtig lichaam beoogd dat financieel niet minder krachtig moet
zijn dan de maatschappijen, waaruit het gevormd is. Verwatering van het kapitaal
bij den opzet moet dus voorkomen worden.
Evenzeer moet naar een oplossing gestreefd worden, die de kapitaalkracht der
geldmarkt niet te zeer aanspreekt en daardoor eene mislukking der emissie zou kunnen
veroorzaken. De nieuwe vennootschap zou allicht met een kapitaal van 30 millioen
opgericht worden en hiervan moet een zoo ge-
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ring mogelijk gedeelte in nieuw geld noodig zijn, maar door een consortium
gegarandeerd worden.
De weg, waarlangs de transformatie voor de zaak op zijn eenvoudigst en
voordeeligst dat wil zeggen met de minste geldverplaatsing, zou kunnen uitgevoerd
worden, is naar mijne meening de volgende:
De verschillende Maatschappijen besluiten haar bedrijf met hare bezittingen en
verplichtingen aan de nieuwe vennootschap over te doen, tot een te schatten prijs,
waarbij niets voor den goodwill der zaak gegeven wordt. De betaling geschiedt door
de nieuwe vennootschap in hare aandeelen, welke de besturen der liquideerende
Maatschappijen hunnen aandeelhouders, waar noodig met eene suppletie in geld,
aanbieden, hun de optie latende de liquidatiewaarde der aandeelen geheel in contanten
te ontvangen.
Ten einde de relatieve waarde der oude aandeelen te bepalen, neme men als basis
gelijkheid in waarde van de nieuwe aandeelen met die eener oude Maatschappij aan,
bv. de ‘Nederland’, die boven pari staan, en in verhouding tot de geschatte waarde
der verschillende vennootschappen, stelle men de inwisselingswaarde der andere
aandeelen vast, waarbij allicht zal blijken, dat de inwisseling der andere niet zonder
suppletie van contanten zal kunnen plaats hebben.
Het komt mij voor, dat, indien den aandeelhouders op heldere wijze het belang
der fusie is uiteengezet, de groote meerderheid de aandeelen accepteeren zullen en
eene zekerheid voor slechts een betrekkelijk gering deel van het kapitaal noodig zal
zijn.
Men zou ook meer nieuwe aandeelen voor één oud kunnen geven, bv. 3 nieuwe
tegen 2 aandeelen ‘Nederland’, waardoor de koers van het nieuwe stuk op ongeveer
pari zou komen, doch ik acht het in vele opzichten gewenscht het aandeel der nieuwe
vennootschap van den beginne boven pari te houden.
De voorbereiding der fusie zou mijns inziens door eene commissie uit de
verschillende besturen moeten geschieden, die met behulp van deskundigen de
schattingen der bezittingen vaststelt en betreffende de te nemen maatregelen
voorstellen aan hare lastgevers doet.
Het Bestuur der nieuwe Vennootschap zou kunnen bestaan uit een raad, zijnde de
bijeenvoeging van de commissarissen en directeuren der bestaande vennootschappen,
uit welks midden een aantal gedelegeerden, gerecruteerd uit de tegenwoordige
directies, het dagelijksch beheer zouden uitoefenen, waarvoor zij gesalariëerd en uit
de tantièmes afzonderlijk gehonoreerd zouden worden.
Voor onderdeelen der Maatschappij worden administrateurs aangesteld (waar
noodig). In de statuten worde in de geleidelijke inkrimping van het getal bestuurders
en in eene evenredige vermindering van het totale tantième voorzien, zoodat
aandeelhouders op den duur van deze inkrimping van een onnoodig grooten raad
van Bestuur profiteeren.
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Bijlage 3
Nota voor Oost-Afrika Lijn
Kort verslag van de bespreking in Den Haag aan het Departement van Binninlandsche
Zaken onder leiding van den Minister Aalberse, waarbij tegenwoordig Directie en
Commissarissen der Holland-Zuid-Afrika Lijn en den Raad van Beheer der
Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij op 21 October 1922.
(vgl. p. 456)
Door den Minister wordt betoogd, dat de Regeering bij het verleenen van de subsidie
terecht of ten onrechte in de meening heeft verkeerd, dat de Holland-Zuid-Afrika
Lijn geen concurrentie van Hollandsche zijde te wachten stond, zoodat, indien blijkt,
dat deze onderneming in een strijd met de Vereenigde Nederlandsche
Scheepvaartmaatschappij ten gronde gaat, de Regeering groote moeilijkheden met
het Parlement verwacht. Dit is de reden, dat zijnerzijds nog een poging wordt gedaan,
om partijen tot elkaar te brengen.
Daarna wordt door den Heer Treub toegelicht, waar in dit stadium het verschil om
gaat, namelijk de grootte der participatie en daaraan verbonden de garantie tot
voortzetting der Lijn.
Van de zijde der Holland-Zuid-Afrika Lijn respectievelijk de bankiers wordt
betoogd, dat:
1e. de door de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij voorgestelde
participatie van ½ millioen in verhouding tot het kapitaal der Holland-Zuid-Afrika
Lijn zoo gering is, dat de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij niet
voldoende belang zou hebben bij een zoo voordeelig mogelijke exploitatie van de
Holland-Zuid-Afrika Lijn (deze en nog eenige andere niet ter zake dienende
insinuaties kwamen van den Heer van Aalst),
2e. de bankiers, indien zij met hun volle vordering bleven zitten, onmogelijk de
gestie der Holland-Zuid-Afrika Lijn uit handen konden geven en zouden moeten
toezien, dat nieuwe bevoorrechte schulden werden geschapen ten nadeele hunner
eigen vordering (opmerking van den Heer van der Mandele),
3e. De Holland-Zuid-Afrika Lijn niet kan riskeeren, dat bijvoorbeeld na verloop
van een jaar de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij voor het verdere
beheer bedankt en zij dan een volkomen desolate boedel thuiskrijgt, waarvan zelfs
de beste reeder niet meer maken kan (opmerking Treub).
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Hiertegenover werd door den Heer van der Houven van Oordt aangevoerd, dat
1e. de Regeering en het Parlement geweten hebben, dat de Vereenigde
Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij naar Durban zou varen en de veronderstelling
van den Minister dus onjuist is,
2e. het aanbod van ½ millioen verband houdt met de risico's, welke de Vereenigde
Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij uit anderen hoofde reeds draagt en men
gemeend heeft, hiermede voldoende te hebben doen blijken van de bereidwilligheid
om tot oplossing te komen.
Door den Heer van der Mandele wordt gevraagd, of er niet een tusschenweg te
vinden zou zijn, doch de Heer van Aalst houdt vol, dat het royale denkbeeld van den
Heer Heldring, om 5½ millioen bankschuld over te nemen, de eenige goede oplossing
is. Aangezien het duidelijk was, dat in deze vergadering verder geen resultaat kon
worden bereikt, stelde de Minister aan den Heer van der Houven van Oordt de vraag
of en zegde deze toe dat de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij
over de mogelijkheid van een tusschenweg, als door den Heer van der Mandele
aangeduid, nogmaals ernstig zou beraadslagen.
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Bijlage 4
6 December 1922
Brief van Heldring aan S.M.D. Valstar
(vgl. p. 465)
Amice,
Eergisteren bezocht mij de Heer Op ten Noort, die mij zeide dat hij zoowel als de
Heer Van Eeghen zeer onder het conflict in zake de Holland-Zuid-Afrika Lijn gebukt
ging en vroeg of er geen mogelijkheid was den Heer Van Aalst en mij bij elkaar te
brengen in een onderhoud onder Hooyer dan wel in gezelschap van één hunner. Ik
antwoordde ongeveer het volgende:
‘Het spijt mij zeer, dat U in de onaangename atmosfeer door het conflict geschapen
betrokken wordt. De kwestie wordt evenwel niet in het stadium waarin zij gebracht
is geworden, door een onderhoud opgelost. Zij heeft in de eerste plaats een zakelijke
zijde, waarin ik weinig uitrichten kan. Immers de oplossing welke ik zelf bij de
Vereenigde indertijd heb voorgesteld en die ook de bankiers goed vonden, namelijk
de overneming der zaak, heeft - mede tengevolge van Uw tegenstemmen in den
boezem van de Java-China-Japan Lijn en Paketvaart niet de vereischte meerderheid
verkregen. Daarop is een tegenvoorstel van de Vereenigde gevolgd, dat de bankiers
geweigerd hebben en terwijl men zich nog (ondanks de eerdere ongepaste houding
van Van Aalst) in een vriendschappelijke verhouding bevond, heeft Van Aalst toen
op de vergadering te 's-Gravenhage zoo onbehoorlijk uitgepakt, dat nòch bij de
Vereenigde nòch bij mij eenige neiging meer tot tegemoetkoming bestaat. De zaak
is teruggebracht tot de positie zooals weergegeven in mijn schrijven aan de heer Van
der Mandele. Al kon een onderhoud bevorderlijk zijn - en ik zie niet in hoe - dan zou
het bovendien geen onderhoud tusschen van Aalst en mij moeten zijn, daar ik te veel
grieven tegen hem koester en te weinig punten van overeenkomst met hem bezit om
dat onderhoud vruchtbaar te doen zijn.’
De Heer Op ten Noort zeide dat Van Aalst bereid was desnoods bij mij te komen,
maar alleen benauwd was, dat uit een gesprek ruzie met mij zou voortvloeien, die
hij ten koste van alles zou willen vermijden, waarop ik antwoordde dat ik, een
openbare ruzie niet in het belang van het algemeen vindende, sedert geruimen tijd
alle gesprekken met hem vermeed en mij tot het innemen van een koele houding
beperkte. De Heer Op ten Noort, wien het duidelijk was, dat mij alle vertrouwen in
Van Aalst ontbrak, erkende dat

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1510
het dan maar beter was het bedoelde onderhoud niet te doen plaatsvinden. Hij wilde
nu liever beproeven, de tegenstemmers tegen het eerste plan - de overneming - tot
andere gedachten te brengen, daarmede zelf - ik vrees te laat - overstag gaande. Ik
zeide hem, dat ik nog altijd een oplossing in dien geest voorstond, maar voorafgegaan
door of vergezeld van de drastische reorganisatie der Holland-Zuid-Afrika Lijn. Het
is evenwel te vreezen dat, al gaan de Indische lijnen mede, Goudriaan in de oppositie
zal zijn, die zich niets van het gevaar van een openbare herrie aantrekt, (ik ook niet
meer, maar ik zou ze toch tegenover de Engelschen als Nederlander niet prettig
vinden) en door de houding van Van Aalst en Dresselhuys scherper dan ooit is.
De oude Heer Op ten Noort, die bovendien aan den Heer Van Aalst de ellende
met de Koninklijke Hollandsche Lloyd (die nu heelemaal op zijn laatste beenen
schijnt te loopen, zoodat Van Hengel en ik reeds de vraag van voortzetting van de
vrachtlijnen voor rekening der ‘Nederland’ en Koninklijke Nederlandsche Stoomboot
Maatschappij te danken heeft, ging met genoemd voornemen vervuld, heen.
Hartelijke groeten.
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Bijlage 5
8 September 1923
Brief aan de Minister van Koloniën
(vgl. p. 494)
Geven met verschuldigden eerbied ondergeteekenden, allen belanghebbenden bij
Cultuurondernemingen in Suriname, het volgende te kennen.
De Koffie- en Cacaoplantages in Suriname hebben in de laatste decennia, één
enkel oorlogsjaar uitgezonderd, nimmer een rendement opgeleverd evenredig aan
de groote risico's, welke deze Cultures medebrengen; van eenige winst is slechts
zelden sprake geweest.
In de laatste jaren heeft bijkans geen der plantages zijn exploitatiekosten kunnen
dekken met den verkoopprijs zijner producten, en zijn er zeer aanzienlijke, in sommige
gevallen noodlottige, verliezen geleden. De verdere prijsdaling van de koffie en de
cacao op de wereldmarkt dreigt de verliezen in de naaste toekomst nog grooter te
maken.
De ondernemingen in Suriname kunnen zich niet aan deze lagere verkoopprijzen
aanpassen door verlaging der productiekosten,
1e. omdat de algemeene kosten als salarissen van leiders der bedrijven en het
toezichthoudend personeel reeds zeer gering zijn en andere algemeene kosten reeds
tot een minimum zijn beperkt of zelfs menigmaal onder een economisch minimum
zijn gedaald;
2e. omdat de voor het bedrijf te betalen loonen, het belangrijkste deel der
productiekosten, aan een wettelijk minimum gebonden zijn;
3e. omdat op de productiekosten drukken belangrijke betalingen aan het
Gouvernement van Suriname, namelijk immigratiekosten en verschillende belastingen
als geneeskundige belasting en het hoofdgeld.
Dientengevolge zullen vele der thans nog bestaande minder kapitaalkrachtige
ondernemingen den strijd spoedig moeten opgeven en de lijst der ten onder gegane
plantages (Boxel, Johanna Catherina, Morgenster, Vredenburg, de Vrede, Waterland,
St. Barbara, Constantia, Caledonia, 't Lot en Klein Mocca), welke in de twee laatste
jaren zijn gesloten, verlengen.
Ook de eigenaren der grootere en zelfs de grootste plantages zullen onder deze
omstandigheden niet bereid zijn nog langen tijd deze ondernemingen in stand te
houden.
Het is daarom, dat ondergeteekenden zich veroorloven aan Uwe Excellentie in
overweging te geven de mogelijkheid te scheppen
1e. dat de loonen kunnen worden verlaagd. Op het tijdstip, dat de ver-
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koopprijzen der producten hunne daling hadden begonnen en men overal elders reeds
aan loonsverlaging ging denken, werden in Suriname de minimumloonen verhoogd
met 33% voor de mannen en 50% voor de vrouwen, ongerekend de kosten voor
verstrekking van levensmiddelen tegen vastgestelde lage prijzen. Na dien tijd zijn
bijkans overal ter wereld, ook Java en Sumatra, de loonen aanmerkelijk verlaagd;
2e. dat de op de productiekosten drukkende betaling aan het Gouvernement van
Suriname bestaande uit immigratiekosten en verschillende belastingen vervallen en
worden vervangen door uitkeeringen aan dit Gouvernement uit winsten boven een
behoorlijk rendement van het in ondernemingen gestoken kapitaal.
Zonder deze beide wijzigingen achten ondergeteekenden niet alleen het
voortbestaan van bestaande plantages bedreigd, doch tevens Suriname als
beleggingsveld geheel onaantrekkelijk. Zonder deze wijzigingen kan er van een
vermeerdering van bevolking door immigratie, door het Suriname Studie Syndicaat
als middel tot verheffing van Suriname aangeprezen, niets komen. Stelt de overheid
zich deze verheffing ten doel, dan moet zij beginnen in Suriname
arbeidsmogelijkheden te scheppen, welker kosten althans niet bij die van andere
tropische gewesten ten achter staan.
Genoemde maatregelen zullen evenwel om verschillende redenen zóóveel tijd van
voorbereiding kosten, dat zeer vele der thans nog bestaande plantages zullen zijn te
niet gegaan, vóór dat bedoelde maatregelen kunnen werken.
Dientengevolge meenen ondergeteekenden Uwe Excellentie in overweging te
moeten geven te bevorderen, dat als tijdelijke maatregel de ondernemingen, in
afwachting van de invoering van blijvende maatregelen, zoo spoedig mogelijk worden
vrijgesteld van de betaling van immigratiekosten en van de geneeskundige belasting
en het hoofdgeld.
Zij meenen hierbij te mogen opmerken, dat, hoewel toepassing van bedoelden
tijdelijken maatregel een onmiddellijk finantieel nadeel voor het Gouvernement van
Suriname beteekent, daar tegenover staat, dat deze inkomsten bij den onvermijdelijken
ondergang van de verschillende ondernemingen geleidelijk evenzeer en duurzaam
zullen verminderen, terwijl nog bovendien de immigranten geheel ten laste van het
Gouvernement zullen komen.
Ondergeteekenden zijn van den hoogst ernstigen toestand doordrongen en vreezen
voor Suriname een onafwendbare calamiteit, indien niet tijdig wordt ingegrepen.
Hetwelk doende,
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Bijlage 6
19 September 1923
Brief van Heldring aan de voorzitter van commissarissen der
Holland-Zuid-Afrika Lijn
(vgl. p. 499)
Hoogedelgestrenge Heer,
Namens den Raad van Beheer erkennen wij de ontvangst van Uw schrijven de dato
27 dezer met ingesloten afschrift van de door U van den Minister van Arbeid
ontvangen missive de dato 9 Augustus, in antwoord op Uwen brief van 6 April,
verzoekende voor zoover noodig de toestemming der Regeering op de overeenkomst,
gesloten tusschen Uwe en onze Maatschappij.
Uit dit antwoord blijkt, dat de Regeering zich met verschillende Haar betreffende
artikelen der overeenkomst geheel kan vereenigen; ten opzichte echter van een paar
punten maakt zij voorbehoud of vraagt zij nadere inlichtingen.
Omtrent de aflossing der 5 millioen inkomst-obligaties hopen wij U later een
voorstel te doen.
Met de lezing van den Heer Aalberse omtrent de wijze waarop, als gevolg van
onze overeenkomst, zal moeten worden voorzien in vacatures in Directie en/of Raad
van Commissarissen, kunnen wij ons geheel vereenigen.
De door ons voorgestelde en door U aangenomen gemeenschappelijke ronddienst,
beteekent inderdaad eene afwijking tot op zekere hoogte van de in het
Regeeringscontract voorgeschreven reisroute.
In hoeverre tengevolge van een dergelijken dienst het eerste lid van artikel 12 der
overeenkomst met den Staat niet behoorlijk zou kunnen worden nagekomen, hangt
af van de interpretatie van dit artikel.
Het ligt in onze bedoeling, dat de Holland-Zuid-Afrika Lijn op al hare schepen
haar eigen vlag zal blijven voeren.
Verder zou wellicht ten deele aan het verlangen der Regeering, ten opzichte van
den te voeren naam, kunnen worden tegemoet gekomen, door bij dezen
overeengekomen naam der lijn ‘Holland Afrika Lijn’, als ondertitel te voegen
‘Gemeenschappelijke Dienst van de Holland-Zuid-Afrika Lijn en de Holland
Oost-Afrika Lijn’, waardoor de positie der Holland-Zuid-Afrika Lijn meer naar voren
wordt gebracht.
Gelijk voorzien in artikel 7 van het Memorandum van 12 Maart, vereischt een
dergelijke gemeenschappelijke dienst een pool-overeenkomst, onder
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welke volgens een bepaalde nader vast te stellen maatstaf, het aandeel dei beide
Maatschappijen in uitgaven en inkomsten zal worden geregeld. Het spreekt van zelf,
dat het Regeeringsvoorschot uitsluitend ten goede der Holland-Zuid-Afrika Lijn zal
komen.
Verder ligt het uit den aard der zaak in ons voornemen om de geheele exploitatie
der Maatschappij op zoo voordeelige mogelijke wijze te doen geschieden, hetgeen
beteekent, dat onder meer het laad- en lostarief door de Holland-Zuid-Afrika Lijn
met de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij overeen te komen,
gebaseerd zal zijn op de in de haven geldende minimumtarieven.
De administratie der Holland-Zuid-Afrika Lijn zal gevoerd worden door de
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, doch zal geheel afzonderlijk
worden gehouden, waardoor iedere gewenschte controle mogelijk zal zijn.
In verband hiermede veroorloven wij ons nog de opmerking dat, indien de door
U en onze Maatschappij gemaakte overeenkomst - voor zoover noodig - de sanctie
van de Regeering zal erlangen, het van zelf spreekt, dat de controleerende functie
van den Regeerings-commissaris, als vastgelegd in de Statuten der Maatschappij,
onverkort wordt gehandhaafd.
Wij nemen aan, dat de voorgaande uiteenzettingen de Regeering zullen bevredigen,
ten opzichte van het behoud van een voldoend zelfstandig materieel en financieel
beheer der Holland-Zuid-Afrika Lijn in verband met het eerste lid van Artikel 12
van het Regeeringscontract.
Een verklaring als bedoeld in de laatste alinea van het schrijven van den Minister,
kunnen wij niet afleggen, omdat omstandigheden buiten onzen wil op de mogelijkheid
van het voortbestaan van de Holland-Zuid-Afrika Lijn zoowel als van iedere
scheepvaartlijn, vooral in dezen tijd van economische ontwrichting, belangrijken
invloed kunnen uitoefenen.
Gaarne echter verklaren wij, dat het ons stellig voornemen is de
Holland-Zuid-Afrika Lijn gedurende den tijd, waarin nog voorschot van den Staat
zal worden ontvangen, te doen voortbestaan; alleen omstandigheden derhalve als
bovenbedoeld zouden dit kunnen verhinderen.
Uit onze bovenstaande toelichting moge blijken, dat wij bereid zijn tot iedere
redelijke samenwerking en medewerking, teneinde de definitieve goedkeuring der
Regeering ten spoedigste te verkrijgen.
Mochten er niettegenstaande onze bovengegeven uiteenzettingen onverhoopt nog
verdere bezwaren der Regeering uit den weg te ruimen zijn, dan vertrouwen wij, dat
U daarin zult slagen; na lange onderhandelingen toch is ten slotte tusschen U en ons
overeenstemming verkregen; van de tot stand gekomen overeenkomst mag derhalve
veilig worden aangenomen, dat hierin ook met de belangen der Holland-Zuid-Afrika
Lijn ten volle rekening is gehouden. Het zal U dan ook, vertrouwen wij, niet moeilijk
vallen hiervan eveneens de Regeering te overtuigen.
Tenslotte is ons door den Raad van Beheer opgedragen U te verzoeken het wel
daarheen te willen leiden, dat de eindbeslissing ons gewordt vóór 31 October a.s. De
lange duur toch der onderhandelingen maken het thans dringend noodzakelijk, dat
wij ten spoedigste weten welken weg wij inzake het aanloopen der overige
Zuid-Afrikaansche havens door de schepen onzer lijn, zullen te volgen hebben.
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Wij wenschen hierbij nogmaals uitdrukkelijk te verzekeren, dat wij in ieder opzicht
de voorkeur geven aan die oplossing, welke is neergelegd in de meerbedoelde
overeenkomst tusschen Uwe en onze Lijn.
Hoogachtend,
HOLLAND OOST-AFRIKA LIJN.
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Bijlage 7
8 October 1923
Brief van Heldring aan Van Aalst
(vgl. p. 500)
Amice,
Ofschoon allicht overbodig, zou ik na ons kort gesprek van Vrijdagavond niet
onverzuimd willen laten, U nog eens te zeggen, dat, tegen ons beider wil, de situatie
in de Afrikavaart kritiek is geworden. Toen wij in Maart j.l. de overeenkomst
aangingen, was dit in goed geloof, dat de zaak verder een normaal verloop zou hebben
en dus met allen spoed door de Holland-Zuid-Afrika Lijn van de Regeering terhand
genomen zou worden. In de plaats daarvan verbond zich de Minister tegenover de
Kamer niets te doen zonder haar daarin te kennen, terwijl tegenover de Vereenigde
langen tijd niets geschiedde. Eindelijk kwam de brief van den Minister van 7
Augustus, die met goeden wil reeds in April had geschreven moeten worden. Sedert
dien is het ons volkomen duidelijk geworden, dat de directie der Holland-Zuid-Afrika
Lijn de verwezenlijking van de overeenkomst niet wil en de Regeering evenmin, of
althans huivert de noodzakelijke wijziging van het contract voor de Kamer te brengen.
De onwil der directie bleek, behalve uit hare weigering ons inzage van de gewenschte
gegevens nopens de resultaten der Holland-Zuid-Afrika Lijn te verschaffen en uit
verschillende uitlatingen, uit haar recent besluit, een eigen agentuur te Kaapstad te
vestigen, terwijl het haar bekend was, dat wij daaromtrent onze inzichten hadden.
Rekende zij op een samengaan met ons, dan zou zij dit uitgesteld of met ons besproken
hebben. Men kan dan ook ons, die in het begin des jaars de organisatie van onzen
Oost-Afrikadienst op het vooruitzicht van een spoedig samengaan met de
Holland-Zuid-Afrika Lijn hebben ingesteld (14 daagsche dienst beurtelings via Suez
en via de Kaap) - een dienst, die te veel geld kost zoolang de Kaaphavens niet
aangeloopen worden - niet ten kwade duiden, dat wij niet langer (dat wil zeggen na
den gestelden termijn van 31 October) wachten met het opnemen van die havens in
het vaarplan. Ik heb al het mogelijke gedaan om een strijd te vermijden, maar ik zie
thans geen mogelijkheid een andere oplossing bij de Vereenigde te verdedigen. De
stap, door Kröller genomen, brengt daarin geen verandering, tenzij mocht blijken,
dat hij met ons mocht willen samengaan op de voorwaarden, welke aan deze
overeenkomst met de bankiers ten grondslag liggen, maar onder deze voor-
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waarden bevindt zich één voorname, welke hij niet schijnt te stellen, te weten
wijziging van het Regeeringscontract. Ook zouden wij niet uit het oog kunnen
verliezen, dat zijn firma, zoowel in Nederland als in Engeland, de Duitsche lijnen
vertegenwoordigt en onze vertegenwoordiging in Zuid-Afrika op hun wensch eraan
heeft gegeven.
Het eenig mogelijke is, dat Gij al Uw gewicht in de schaal legt om het overdoen
van de zaak aan Kröller te verhinderen en de Regeering tot totstandbrenging der door
ons gewenschte wijziging in het contract der Holland-Zuid-Afrika Lijn te krijgen.
Het is de oplossing, die de meeste kans biedt, dat de lijn op den duur onder onverdacht
Nederlandsche gestie blijft, terwijl de verhouding, waarin Kröller tot de Duitsche
lijnen staat, onvermijdelijk tengevolge heeft, dat de Holland-Zuid-Afrika Lijn in de
eerste plaats aan Duitsche belangen dienstbaar gemaakt zou worden. Gij moet er
echter wel rekening mede houden, dat geheel Rotterdam eerder zijn invloed ten
gunste van het plan-Kröller dan ten bate van de verwezenlijking van onze
overeenkomst zal aanwenden.
Wilt Gij over deze zaak met mij nog spreken, dan ben ik te Uwer beschikking.
Met vriendschappelijke groeten,
G.d.U.
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Bijlage 8
27 October 1923
Brief van Heldring aan de Minister van Financiën
Persoonlijk en vertrouwelijk
(vgl. p. 504)
(Niet verzonden)
Excellentie,
Indien ik niet moest aannemen, dat U met de behandeling van de vlootwet en andere
zaken te veel in beslag genomen is, zou ik U over het onderwerp van dezen brief het
liefst gesproken hebben. Daar de zaak dringt, behandel ik haar evenwel schriftelijk.
Mij is ter oore gekomen, dat de mededeeling van den Minister van Arbeid aan de
Kamers van Koophandel, hen van zijn besluit in kennis stellende, dat hij de
begrootingen voor 1924 niet zou goedkeuren, tenzij de salarissen door de Kamers
betaald met 10% verlaagd worden, steunt op een bespreking in den Ministerraad.
Dit besluit wordt in het schrijven van den Minister gemotiveerd door de
noodzakelijkheid de lasten, die op den handel en de industrie drukken, te verminderen.
Het is U wellicht bekend, dat ik sedert bijna vier jaar bij verschillende
gelegenheden, ook in het openbaar, aangedrongen heb op verstandige bezuiniging,
zoowel van overheidswege als door particulieren en dat ik daarbij heb te kennen
gegeven, dat, naar mijne meening, verschillende categorieën van werknemers te hoog
betaald worden en men niet kan verwachten tot een rendeerend bedrijfsleven terug
te keeren, indien men voortgaat met niet gewettigde loonen te betalen. Anderzijds
heb ik onder meer in mijn laatste toespraak aan de Kamer van Koophandel erop
gewezen, dat de belastingen, welke op de gemeenschap drukken, veel te zwaar zijn
en eveneens een herstel van de welvaart belemmeren.
Door gevolg te geven aan de aanschrijving van den Minister van Arbeid zouden
evenwel de niet aanzienlijke lasten, in den vorm van wettelijk geregelde bijdragen
van de in het Handelsregister ingeschreven ondernemingen, ten behoeve van de
Kamers van Koophandel op den handel gelegd, niet verminderd worden. Het doel
van den Minister zou dus met den voorgeschreven maatregel niet bereikt worden;
wel zou dit met een vermindering der wettelijke bijdragen het geval zijn. De middelen
der Kamer zijn
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trouwens ruim voldoende om de tegenwoordige niet overmatige bezoldigingen van
het personeel te betalen, welke niet, zooals die van de rijksambtenaren, in de laatste
jaren belangrijk verhoogd zijn.
Er is echter iets anders van meer principieelen aard;
De Kamer van Amsterdam ziet in de ministerieele aanschrijving een aantasting
van haar autonomie. De Minister heeft het recht aan hare begrootingen zijn
goedkeuring te onthouden, maar indien hij van dit recht op deze ingrijpende wijze
gebruik maakt, dan zal, waar ook reeds in andere gevallen blijk gegeven is geworden
van het willen doordrijven van ambtelijke en onpractische inzichten tegen den wensch
van de Kamer in (onder andere wat betreft de ondoeltreffende publicatie van
wijzigingen in het Handelsregister), deze maatregel een conflict doen ontstaan,
hetwelk ik in het algemeen belang zou willen vermijden.
Naar mijne meening is een wijziging van de wet op de Kamers van Koophandel
dringend noodig. Men heeft indertijd verzuimd het goede voorbeeld der in Duitschland
bestaande regeling (wettelijk) en de Engelsche (eigen initiatief) te volgen en er is
onder meer niet voor gezorgd, dat in de Kamers alle belangrijke takken van bedrijf
van het betrokken ressort vertegenwoordigd moeten zijn. Daarentegen heeft men,
door invoering van evenredige vertegenwoordiging, de politiek erin gebracht. Te
Amsterdam is het gevolg dat, hoewel het politiek element zich tot nu toe gelukkig
niet laat gevoelen, de Kamer de vertegenwoordiging van verschillende groote takken
van bedrijf mist. In andere Kamers is de behoorlijke vertegenwoordiging geheel zoek
en speelt de politiek de eerste rol, waarmede zulke Kamers aan beteekenis en
populariteit ingeboet hebben. Indien de Regeering een vertegenwoordiging van
handel, scheepvaart en nijverheid wenscht, welke representatief is en geen zwaardere
lasten legt op het bedrijf dan het zelf wil opbrengen, dan dient de grondslag van het
kiesrecht gewijzigd te worden en de bepaling der bijdragen, onder vaststelling van
een maximum, overgelaten te worden aan den handel zelf. Deze zal er dan wel voor
zorgen, dat de Kamers niet meer kosten en geen hoogere salarissen betalen dan strikt
noodig is. Den weg van de overheid met te hoog betaalde werknemers in de lage
rangen en onvoldoend bezoldigde leidende ambtenaren zullen zij zeker niet opgaan.
Ik hoop dezer dagen den Minister van Arbeid te spreken en zal hem hetzelfde
betoogen, meen echter goed te doen door U van mijn zienswijze omtrent de circulaire,
welke door de geheele Kamer van Amsterdam gedeeld wordt, op de hoogte te stellen,
omdat de zaak wellicht weer in den Ministerraad ter sprake zal komen.
Ik heb de eer te zijn,
Van Uwe Excellentie de dienstwillige dienaar,
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Bijlage 9
30 October 1925
Nederlandsch-Belgisch tractaat
(vgl. p. 634)
De verwerping van het tractaat zou in België, dat bezig is zich van Frankrijk
eenigermate los te maken (het heeft het Belgisch/Fransche handelsverdrag verworpen
en tracht zijn valuta onafhankelijk van de Fransche te stabiliseeren), als een hoogst
onvriendelijke daad, waarop men geenszins voorbereid is, opgevat worden en zonder
twijfel een verwijdering tusschen de beide landen ten gevolge hebben. Ofschoon wij
daarom niet gehouden zijn een verdrag te ratificeeren, dat ons al te zware
verplichtingen, wellicht een juk, oplegt, zoo brengt ons belang mede goede vrienden
met België te blijven en moet dus in de eerste plaats nagegaan worden, wat in het
verdrag met goeden wil te aanvaarden is en wat bepaald afgewezen moet worden.
Daarbij zit de hoop voor, dat nog zoodanige wijzigingen verkregen kunnen worden,
welke het tractaat in zijn geheel aannemelijk maken. Eerst wanneer de wijzigingen
en de nadere toelichting op het tractaat, welke de memorie van antwoord zal bevatten,
onbevredigend zijn, moet men op verwerping aandringen.
Drie bezwaren, veelal tegen het verdrag aangevoerd, zijn mijns inziens niet
voldoende te motiveeren:
1e. Vele tegenstanders keuren de ontworpen regeling betreffende kanalen, de Maas
met Belgisch Limburg en Antwerpen verbindende, af, omdat zij, naast het belang
van onze provincie Limburg, slechts dat van België dient en tegen dat van Noordelijk
Nederland ingaat. Evenwel, juist omdat het belang van onze provincie Limburg er
mede gediend wordt en Limburg in zijn geheel er voor is, dient Nederland hierin
deze eigen provincie ter wille te zijn. Door de regeling te verwerpen, zou men Limburg
van een toekomstig zeer belangrijk afzetgebied scheiden en de anti-nationale
strooming daar bevorderen. Wel mag men de vraag stellen of door den reeds begonnen
aanleg van het Julianakanaal en de totstandbrenging van een verbindingskanaal van
Maasbracht naar het kanalenstelsel op Belgisch gebied de verbreeding van de
Zuid-Willemsvaart in België niet uitgeschakeld zou kunnen worden, of, indien dit
niet het geval is, het Julianakanaal niet overbodig zal blijken te zijn.
2e. Terzake van den aanleg van het Antwerpen/Ruhrort kanaal heeft Nederland
in 1910 geen principieele bedenkingen gemaakt, doch aan zijn toestemming den
eisch verbonden, dat België zijn medewerking tot de tot-

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1521
standkoming van de Maaskanalisatie tusschen Maastricht en Maasbracht zou
verleenen. Uit het feit, dat België die medewerking indertijd niet verleend heeft, kan
men thans bezwaarlijk met goed fatsoen een motief tot weigering van onze
medewerking tot den aanleg van het Antwerpen/Ruhrort kanaal putten, nu politieke
overwegingen zoodanige medewerking wenschelijk maken en de
wordingsgeschiedenis van het tractaat ons niet veroorlooft op alle punten terug te
krabbelen. Te minder kan tegen den aanleg van het Antwerpen/Ruhrort kanaal bezwaar
gemaakt worden, daar het nut ervan door de scheepvaart wegens zijn vele sluizen
niet overschat moet worden, terwijl ook de kans van de totstandkoming niet groot
is, gegeven de financieele omstandigheden, waarin België verkeert en de
onwaarschijnlijkheid, dat Duitschland zijn verplichtingen tot schadevergoeding aan
België, waaruit de kosten van dit kanaal wellicht gedekt zouden kunnen worden,
geheel zal nakomen.
3e. Als algemeen bezwaar wordt tegen het verdrag het ontbreken van
wederkeerigheid aangevoerd. Ten onrechte, Nederland moet ertoe bijdragen een
betere atmosfeer tusschen beide landen te scheppen; er bestaan meer verlangens op
economisch gebied van Belgische dan van onze zijde; 5 jaar geleden waren wij weliswaar onder pressie - bereid tot verregaande concessies. Nu die pressie
opgehouden is, bestaat er aanleiding voor ons vrijwillig eenige offers te brengen,
zonder evenredige contraprestaties te vragen. Wel moeten wij zekerheid tegen
eenzijdige bevoorrechtingen bedingen (onder andere gelijkstelling van de scheepvaart
op alle wateren in Nederland en België, geen vrij sleepen tusschen
Antwerpen/Moerdijk). In het algemeen gelde: ‘Wel goed, maar niet gek.’
A. Ernstig bezwaar is tegen den aanleg van het Moerdijk/Antwerpen kanaal aan
te voeren, tenzij de Regeering aantoont, dat dit kanaal ook van een Nederlandsch
standpunt op den duur noodzakelijk is. Naar verluidt, wordt het namelijk
gemotiveerd door het argument, dat de vaargeul in het Hellegat ten Noorden
van het kanaal door Zuid-Beveland, waardoor de scheepvaart van Holland en
den Rijn naar Antwerpen thans gaat, op den duur niet op diepte te houden is en
moet dichtslibben. Blijkt dit niet juist te zijn, dan beteekent het graven van het
Moerdijk kanaal een geheel onnoodige verzwakking van de Nederlandsche
havens tegenover Antwerpen, dat andere natuurlijke voordeelen bezit. Het moet
dan veroordeeld worden. Hierbij zij opgemerkt, dat het voorgestelde profiel der
ontworpen kanalen Antwerpen/Moerdijk en Antwerpen/Ruhrort overdreven
ruim is.
B. Evenmin schijnt er reden te zijn waarom wij aan de kosten van den aanleg van
kanalen op ons gebied en in de verbetering van de Schelde moeten bijdragen,
subsidiair, dat het aandeel niet vastgesteld is, waardoor nieuwe wrijving in de
toekomst voorzien wordt. Het schijnt, dat deze bepaling verdedigd zal worden
met de argumenten:
1e. dat aldus onze souvereiniteit op de kanalen en de Schelde impliciet
vaststaat.
2e. dat aan de latere vaststelling van deze bijdrage bedingen kunnen
vastgeknoopt worden, welke het opheffen van nadeelen voor ons
medebrengen (wellicht terzake van de hier na te noemen kanalen
of van de polderbelangen in Zeeland?).
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C. Geheel onnoodig en bedenkelijk is de bepaling, dat Nederland verplicht zou
zijn ook na de totstandkoming van het kanaal Antwerpen/Moerdijk de kanalen
door Zuid-Beveland en Walcheren op wensch van België te verruimen.
D. Een onoverkomelijk bezwaar is de ongelimiteerde verplichting, de kosten van
onderhoud van de Schelde te betalen en de bijkans almachtige bevoegdheden
der Nederlandsch/Belgische commissie van uitvoering, welke groote onzekerheid
ten aanzien van den Zeeuwschen Waterstaat scheppen. Bij het laatste is na te
gaan welke verplichtingen onze teekening van de conventie van Barcelona (nog
niet geratificeerd) ten aanzien van riviermondingen medebrengt.
E. De éénzijdige bepaling, dat het loodsgeld van Rotterdam niet lager dan dat voor
Antwerpen mag zijn, dient te vervallen of door een betere vervangen te worden.
F. Het verbod van politioneel optreden van Nederlandsche zijde op de Schelde
dient te vervallen.
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Bijlage 10
Concept van Heldring betreffende de financiële consequenties van de
vlootwet (ongedateerd, 1923).
(vgl. p. 500)
De mededeelingen van den Minister van Financiën in de Tweede Kamer over de
financieele vooruitzichten in Nederland en Indië hebben allen, die nog twijfelen
mochten, doen zien, hoezeer de vlootwet de bezuiniging in den weg staat. Terwijl
hij jarenlang, geen minister zijnde, de alarmklok luidde en in zijn eerste millioenennota
den somberen toestand naar waarheid schilderde, trachtte hij nu bij zijn gehoor den
indruk te wekken, dat het nog zoo erg niet is en dat de natie er bovendien met de
vlootwet goedkoop vanaf komt.
De cijfers van de vlootwet voor het oogenblik daargelaten, is het toch buiten twijfel,
dat het met onze financiën en staatshuishouding wel heel erg gesteld is. Nog altijd
zeer groote tekorten en een hoogte van belastingen, welke aan het herstel van de
welvaart in den weg staan.
Wanneer men, zooals ik, meent, dat wij ook in Indië onze souvereiniteit te
handhaven hebben, stelt men zich ten aanzien van het vlootplan de volgende vragen:
1e. Laten onze financiën de verwezenlijking ervan thans toe?
2e. Is het vlootplan doeltreffend?
3e. Is de verwezenlijking ervan urgent?
1e. Financiën. Het behoeft hier geen betoog, dat de bedroevende stand der
Nederlandsche financiën geen enkele uitgave toelaat, welke niet voor de cultureele
en stoffelijke welvaart des volks of voor onze verdediging dringend noodig is.
Integendeel, er moet bezuinigd worden op een wijze, die zeer drastische veranderingen
in onze staatshuishouding en wetgeving medebrengt. Geschiedt dit niet, dan zal een
catastrophaal einde onvermijdelijk zijn. De Nederlandsch-Indische financiën, ofschoon
ook nog in zorgelijke toestand verkeerende, geven, zooals boven gezegd, eenige
hoop op een eerlang evenwichtige begrooting, maar ook daar dienen met de meeste
zorg alle niet strikt noodige uitgaven vermeden te worden en ook daar is het parool:
verstandige bezuiniging. Met het oog op beide budgetten is de uitgave voor den
vlootbouw dus alleen gewettigd indien zij, behalve doeltreffend, dringend noodig
is. Verder verlieze men niet uit het oog, dat, ook indien Indië met het grootste gedeelte
van de uitgave belast wordt, men niet aan de moeilijkheid ontkomt deze honderden
millioenen hier te financieren, waarmede, ten nadeele van de bedreiging van de
waarde van den gulden, onze vlottende schuld verhoogd zou moeten worden.
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2e. Doeltreffendheid. Als leek op militair-technisch gebied kan ik mij geen partij
stellen in de vraag of het afwenden van aanslagen op onze neutraliteit beter aan de
zeevloot dan wel aan de luchtvloot toevertrouwd kan worden. Ik weet echter wel,
dat sedert de a.g. reorganisatie van onze marine, zich nu over ruim 30 jaar
uitstrekkende, zelden of nooit drijvend materieel is afgeleverd geworden, hetwelk
na de voltooiing niet verouderd, ondeugdelijk of ondoeltreffend bleek te zijn. Zoolang
er geen waarborg bestaat, dat dit ten aanzien van de krachtens het aanhangige
wetsontwerp te bouwen vloot anders zal zijn, moet men het te besteden bedrag als
onnutte uitgaaf beschouwen.
3e. Urgentie. Uit niets is tot nog toe gebleken, dat met den bouw van de vloot
bijzondere spoed geeischt wordt. De internationale politieke toestand op de Pacific
is er sedert de conferentie te Washington zeker niet slechter op geworden. Van geen
der drie groote mogendheden in die sfeer, Engeland, Japan en Amerika, dreigt gevaar.
Het is begrijpelijk, dat men in de laatste 20 jaar met de mogelijkheid van een conflict
met Japan heeft rekening gehouden, maar er bestaat voorshands, voor zoover wij er
over kunnen oordeelen, alle aanleiding te gelooven, dat van eenige agressie van die
zijde geen sprake is. Eerder is het waarschijnlijk, dat de Regeering, gezien de
Engelsche plannen tot vorming van een nieuwe vlootbasis te Singapore en mogelijk
zelfs daartoe geleid door zinspelingen van die zijde, maatregelen wil nemen om te
verhoeden, dat Engeland, in het geval van een conflict met Japan, ons koloniaal bezit
in het oosten onder bescherming neemt op een wijze, welke zich niet met de
handhaving van onze souvereiniteit vereenigen laat, dan wel daar ter eigen beveiliging
strategische steunpunten of kolenof oliestations tracht te bezetten. Maar ook deze
mogelijkheid van een onwillekeurig in een conflict betrokken worden, is naar
menschelijke berekening verwijderd. Men kan ook met het oog daarop niet van de
noodzakelijkheid van spoedmaatregelen spreken.
Mijn conclusie is dan ook: Eerst wanneer onze financieele en de Indische
huishouding weder in orde is - en ik wensch daarbij den Heer Colijn met een
twijfelend hart volledig succes toe - dan mogen en moeten wij aan de verdediging
van Indië het noodige geld besteden en intusschen maatregelen nemen, opdat wij
dan waar voor ons geld krijgen.
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Bijlage 11
21 September 1929
Speech van Heldring ter conferentie te Genève
(vgl. p. 814)
It is only natural that the prospective establishment of a bank whose activities may
become, according to the officially published expectation of its own sponsors, of
such magnitude that they may affect the financial and economic interests of every
state, causes some anxiousness to safeguard such interests on the part of those
countries, of which the part which they are assigned to play in the bank is to be a
more or less passive one. I can therefore, speaking on behalf of the Dutch delegation,
associate myself with a good deal of what the previous speakers have said. However,
there are some important reserves which I should like to make.
We should not forget, that the primary function of the bank is to receive and transfer
reparation payments, with the least possible shock to international exchanges. It has
been conceived as such by the representations of the seven principal countries directly
interested in reparations, with the object of lifting these outside the political field
and treating them as a business affair. As long as the bank's operations are limited
to this function and what is directly inherent to it, they regard chiefly the seven
countries and are of no concern to the League of Nations. It is when the second stage
is reached and the bank is going to deal with business which may affect the finances,
credit position and economics of the states or may be instrumental or, even directive
in schemes of international financial assistance that other countries will become
directly interested. It is impossible to predict if and when that stage will be reached.
Some of us may be inclined to think that the tendencies of the central banks governing
the institution will be rather to restrict than to extend the field of its operations but
the possibility, and in the eyes of some the probability, of a worldwide and most
important role to be played by the bank in the future economic structure is there. It
is when we view this possible development that we discover the necessity of certain
provisions which appear to be lacking so far. It is difficult to imagine a bank of this
magnitude to operate year after year without any obligation of annual publicity, or
does it seem equitable that when it ceases to be primarily a reparation bank and its
other activities become all important, the distribution of seats on the governing body
should remain as it has been provided for and indeed one is inclined to be somewhat
apprehensive at the
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prospect that all changes of the statute of the bank will be left solely to its directors,
however confident of their wisdom and prudence one may be. But the principal point
which concerns all nations is the necessity of some sort of contact with the League
of Nations, which has done excellent work in the sphere of international finance and
which by the nature of its being will continue to take care of such financial problems
of an international character which, put before it, shall be judged worthy of having
its attention. Means should be devised to establish some relationship between the
League and the bank so to obviate the danger of conflict and to ensure fruitful
collaboration when the time of extensive operations of the bank outside the narrower
scope of reparations has come. Any impression that the League aspires to a dominating
or supervising influence should be avoided as the bank is conceived as a pure business
concern without any political influence and it would be dangerous to bring about
any method of contact which would undermine this excellent principle. I am sure
that the framers of the resolution have no such desire and I would therefore suggest
to them to leave out the reference to article 24 of the pact, which article seems to me
to be of doubtful application to this case and which reference might easily be construed
as an attempt to establish some sort of control which should not be in our mind. I
also think that the paragraph following the paragraph referred to, as well as the words:
‘that the provisions setting up the Bank will be framed with due regard to the general
principle laid down and enjoined upon League Members in the Covenant, and in the
2nd paragraph from below and finally the last paragraph of the resolution should be
deleted.
It would seem to me that a resolution devoid of these references would meet the
case, whereas unamended it might be interpreted in a sense which none of us should
think desirable.
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Bijlage 12
5 October 1929
Brief van Heldring aan de Minister van Buitenlandsche Zaken
Persoonlijk
(vgl. p. 819)
Excellentie,
In aansluiting op ons telefonisch onderhoud van gisteren kan ik U nog het volgende
berichten.
Ik deelde den heer Raestad mede, dat U een stap bij de bij de Internationale Bank
direct geinteresseerde mogendheden voorbarig en voor hen onaangenaam acht, gezien
de door hen afgelegde verklaring, volgens welke zij de processen verbaal van het te
Genève besprokene aan het Organisatie comité van de Internationale Bank zouden
doen toekomen. Mocht het statuut van de Bank, waartoe de Organisatie commissie
zal komen, aanleiding geven tot een nieuwen stap, dan zal de Nederlandsche
Regeering daartoe allicht besluiten en dan is eventueel het oogenblik gekomen, dat
de mogendheden, welke te Genève voorloopige opmerkingen ten aanzien van de
toekomstige beteekenis der Bank maakten, onderling overleg plegen.
De heer Raestad kon zich met dit inzicht volkomen vereenigen en zal
dienovereenkomstig aan den heer Mohwinckel, eersten Minister van Noorwegen,
bericht geven. Intusschen achten hij zoowel als ik het gewenscht, dat de leiders der
circulatiebanken, die thans niet bij de Internationale Bank betrokken zijn, hun
gedachten over de mogelijke inwerking, welke een breed opgevatte taak der Bank
in de toekomst op de financieele en economische toestanden in andere landen kan
hebben, laten gaan. De Noorsche Regeering is blijkbaar bevreesd, dat de Bank op
het gebied van goud- en discontopolitiek maatregelen zal nemen, die tegen de
belangen van een bepaalden staat indruischen, zonder dat de regeering resp. de
circulatiebank van dien staat er in gekend zal worden. Zij zou daarom het liefst een
bij voorbaat vastgelegde beperking van de werkingssfeer van de Bank zien, terwijl
b.v. Oostenrijk en Polen wel een groote activiteit van de Bank wenschen, mits de
noodige waarborgen voor een juist (onpartijdig?) beheer worden verschaft. Ik deelde
hem als mijn meening mede, dat hij daarin te ver ging en wellicht naderhand zou
betreuren, als de Bank eenvoudig reparatie-instituut bleef. Immers al moet er mijns
inziens zoo eenigszins mogelijk voor
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gewaakt worden, dat een eenzijdig samengestelde Bank niet een dictatuur over de
geheele wereld bekome, zoo moet men toch in het geregeld samenkomen en overleg
van de leiders der circulatiebanken een grooten vooruitgang, vergeleken met den
tegenwoordigen weinig gecoördineerden toestand, zien. Het monetaire probleem
toch, de vraag of het goud op den duur in voldoende mate geproduceerd zal worden
om de wereldstandaard te blijven, is een van de allergewichtigste vraagstukken voor
de toekomstige samenleving en zeker is het gewenscht, een centraal punt te hebben,
waardoor oplossingen gemakkelijker bereikt zullen kunnen worden dan thans het
geval is. Ook acht ik het mogelijk, dat een dergelijk instituut nuttig kan werken op
het beperken van den invloed, die thans van geheel oncontroleerbare en
onverantwoordelijke factoren in Amerika uitgaat, namelijk van de speculatie op de
New Yorksche beurs, die eenvoudig bij tijden de overige wereld leeg zuigt. Dit is
een m.i. zeer beangstigende situatie, waaraan een goed geleide Internationale Bank
wellicht zoo al niet een einde kan maken, dan toch daarin een belangrijke verbetering
kan brengen. Dit zal naar mijn meening kunnen geschieden, zonder dat de Bank
noodzakelijkerwijs omvangrijke zaken op allerlei gebied buiten het reparatie probleem
gaat ondernemen en ik heb o.a. van Sir Charles Addis begrepen, dat hij de
noodzakelijkheid van een dergelijk centraal punt levendig gevoelt.
Het is echter zeer bepaald noodig, dat in het overleg, dat in den boezem van de
Bank zal plaats vinden en universeel van beteekenis zal zijn, andere landen dan de
zeven bij de Duitsche schadeloosstellingen betrokkene hun stem kunnen laten hooren.
Het is mijns inziens wel zaak, dat men over dit punt zoo spoedig mogelijk ook ten
onzent in besloten kring te rade gaat, en wellicht vindt Uwe Excellentie aanleiding
om den Raad van Bijstand in de vraag te consulteeren. Intusschen neem ik mij voor,
dezer dagen het oordeel van den heer Vissering over deze aangelegenheid in te
winnen.
Ik heb de eer te zijn
met de meeste hoogachting
van Uwe Excellentie de dienstw. dienaar,
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Bijlage 13
E. Heldring
Een wapenstilstand in de internatonale handelspolitiek1
Engelands poging tot redding van den vrijhandel
(vgl. p. 819)
Zij, die eenigermate bekend zijn met den tegenstand, waarop pogingen tot
vermindering of verlichting van de moeilijkheden van den invoer in verschillende
landen stuiten, voorzagen reeds een jaar geleden, dat van de aanbevelingen van de
Economische Wereldconferentie van 1927 op het gebied van tariefverlagingen niets
terecht zou komen, tenzij er iets bijzonders gebeurde. Op zijn best zou de conventie
tot afschaffing van in- en uitvoerverboden tot stand komen en zouden zekere
werkzaamheden verderen voortgang hebben, zonder welke algemeene overeenkomsten
omtrent tariefverlagingen vrijwel ondenkbaar zijn, zooals de vereenvoudiging en
unificatie der benamingen van tariefposten in de verschillende staten en
eenstemmigheid omtrent de formuleering en de toepasselijkheid der
meestbegunstigingsclausule.
Dit bijzonders is nu gebeurd.
De nieuwe Engelsche regeering, die categorisch voor den vrijhandel opkomt, en
de opheffing van de McKennarechten met de volgende begrooting en de geleidelijke
intrekking der safeguarding-rechten aangekondigd heeft, stak den dam door,
waarachter de wateren als in een moeras waren opgestuwd. Er zal nu door de ontstane
bres beweging in komen; met welk duurzaam resultaat valt voorshands nog niet te
zeggen. Opmerkelijk is, dat het beschermingsgezinde Frankrijk, welks
vertegenwoordiger Loucheur bij elke mogelijke gelegenheid pogingen in de richting
van vrijhandel schamper critiseert en slechts heil van cartelisatie verwacht, aan het
volgende besluit der jongste Volkenbondsvergadering krachtdadig heeft medegewerkt.
De vergadering heeft nogmaals het hooge belang der tenuitvoerlegging van de
aanbevelingen van de Economische Conferentie van 1927 erkend en, overwegende,
dat geen doeltreffende actie kan ondernomen worden, zonder dat de regeeringen zelf
gedwongen worden, aan de vraagstukken, waarop de arbeid van het Economische
Comité (van den Volkenbond) vrijwel doodgeloopen is, hun aandacht te wijden, het
volgende aanbevolen:

1

Bron: Algemeen Handelsblad, 11 October 1929.
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1o. De staten, die tot het sluiten van een daartoe strekkende overeenkomst bereid
zijn, verplichten zich gedurende een tijdperk van 2 à 3 jaren, hun tegenwoordig
bestaande beschermende rechten niet te verhoogen, geen nieuwe beschermende
rechten te heffen en geen nieuwe handelsbelemmeringen te scheppen; een en ander
met het doel, dat een gezamenlijke actie zich op vasten grondslag en in een rustige
atmosfeer kan voltrekken. Wel te verstaan mag deze verplichting niet de uitwerking
hebben, dat de staten in hun pogingen tot autonome of bilaterale tariefverlagingen
verslappen.
2o. De Volkenbondsvergadering noodigt de Volkenbondsleden en de staten
niet-leden uit, vóór 31 December 1929 aan den secretaris-generaal onder het opgeven
van den naam van hun vertegenwoordiger te melden, of zij bereid zijn aan een
voorloopige conferentie van regeeringsvertegenwoordigers deel te nemen, welke ten
doel zal hebben, de overeenkomst, in par. 1 bedoeld, te sluiten en desgewenscht het
program vast te stellen van verdere onderhandelingen over collectieve
overeenkomsten, welke de economische betrekkingen met alle ten dienste staande
middelen kunnen bevorderen, voornamelijk door de vermindering der
handelsbelemmeringen.
Zij verzoekt den Volkenbondsraad het Economische Comité op te dragen bij zijn
volgende bijeenkomst een voorontwerp uit te werken, dat tot grondslag der
besprekingen kan dienen.
Aan de hand van de ingekomen antwoorden zal de Raad rekening houdende met
het aantal en de beteekenis der staten, die hun instemming betuigd zullen hebben,
beslissen, of er aanleiding bestaat de diplomatieke conferentie, in deze paragraaf
bedoeld, bijeen te roepen. De bedoeling is deze conferentie eventueel zoo mogelijk
omstreeks het einde van Januari 1930 te doen houden.
3o. De Volkenbondsvergadering beveelt aan, dat na het sluiten van den godsvrede
de onderhandelingen, in de eerste alinea van paragraaf 2 bedoeld, tusschen de
deelnemende staten zullen worden opgevat. Deze kunnen echter in gemeenschappelijk
overleg elken anderen staat, die den wensch tot deelneming aan deze onderhandelingen
uitdrukt, daartoe uitnoodigen.
4o. Een finale diplomatieke conferentie zal van het resultaat van de hierboven
bedoelde onderhandelingen kennis nemen, het onderzoeken en desgewenscht
aanvullen. Tot deze conferentie zullen alle staten, zonder onderscheid, worden
uitgenoodigd.
Het denkbeeld van een wapenstilstand op tariefgebied is niet nieuw. De
Internationale Kamer van Koophandel gewaagde er reeds van in haar rapport aan de
Raadgevende Commissie uit den Volkenbond, die in Mei 1928 voor het eerst bij
elkaar kwam. Tegenstand in eigen boezem maakte, dat zij er niet krachtiger voor
pleitte; de industrieelen in beschermingsgezinde landen wilden zich de handen niet
binden. In 1927 waren voornamelijk economisten en practici, hetzij uit overtuiging,
hetzij onder den indruk van het oogenblik liberaalgezind, aan het woord geweest.
Zij spraken niet namens hun regeeringen, maar deze beijverden zich niettemin hun
instemming met de aanbevelingen der Conferentie te betuigen, hetgeen niet belette,
dat velen hunner zich onder den invloed van belanghebbenden en door overwegingen
van binnenlandsche politiek op tariefgebied geleid, spoedig in tegenovergestelde
richting gedroegen. Aldus was in 1929 de toestand onhoudbaar ge-
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worden: aan de ééne zijde waren de pogingen van het Economische Comité (het
permanente Volkenbondsorgaan bestaande uit ambtenaren, in hun land met de leiding
der handelsverdragen belast) om een plan van collectieve verlaging te ontwerpen,
op zichzelf zeer moeizaam en dreigden te mislukken, anderzijds werd de atmosfeer
meer en meer vertroebeld door een tijdlang onder den invloed der Conferentie in
1927 tegengehouden, doch eindelijk loskomende tariefverhoogingen, die steeds door
andere gevolgd werden. De ernstigste slag aan hetgeen er aan verwachtingen van
een beteren tijd overgebleven was, werd door de aankondiging in 1927 van zeer
aanzienlijke tariefverhoogingen in de Vereenigde Staten toegebracht. Gegeven dat
de Amerikaansche invoerrechten reeds zeer hoog zijn, terwijl naar de meening van
het aan Amerika groote bedragen schuldig zijnde Europa de kwijting in goederen
juist door matige tarieven vergemakkelijkt behoorde te worden, deed deze nieuwe
verhouding den emmer overloopen, en voor het eerst werd het roepen naar een
vereenigd Europa luide. Die roep werd zelfs door Briand geuit, zonder dat men echter
weet welke soort vereeniging van Europa hij op het oog heeft. Wel ving men te
Genève op, dat hem niet alleen een economische, doch ook een politieke
aaneensluiting voor oogen zweeft. Het schriftstuk, dat hij daaromtrent later toegezegd
heeft, zal ons wellicht wat meer licht brengen.
Intusschen is de reactie van de Amerikaansche tariefplannen oorzaak geweest, dat
men in Frankrijk en in het algemeen op het vasteland van Europa zich ernstig is gaan
afvragen, of er niet aanleiding bestaat tot navolging van het Amerikaansche voorbeeld
in den zin van het scheppen van grootere bewegingsvrijheid voor goederen in Europa.
Amerika, hoe ultra-protectionistisch ook tegenover het buitenland, heeft binnen zijn
grenzen een uitgestrekte markt, waarin volkomen vrijhandel heerscht en waaraan
het zijn bloei grootendeels te danken heeft. Het is waarschijnlijk de houding van
Amerika, dat zich aan de Europeesche inzichten niets gelegen laat liggen, welke den
Franschen aanleiding gaf ter jongste Volkenbondsvergadering voor te stellen, een
nieuwe conferentie, ditmaal van regeeringsvertegenwoordigers door den Volkenbond
te doen bijeenroepen, vermoedelijk met het doel te onderzoeken, in hoeverre men in
Europa tot een nauwere aaneensluiting, zij het ook niet in de eerste plaats door
tariefverlagingen, doch door internationale cartelisatie, bereid is. Toen nu eerst België
en daarna Engeland - beide den tegenwoordigen toestand moede - met het voorstel
kwamen een godsvrede te sluiten, teneinde althans een rustige atmosfeer te scheppen,
waarin men over tariefverlagingen onderhandelen kan, werd de Fransche motie met
de Engelsche samengesmolten tot het hierboven genoemde door den Volkenbond
aangenomen besluit. Die godsvrede is er nog niet, men zal beproeven hem tot stand
te brengen en, indien zich daartoe een voldoend aantal staten bereid verklaart, zal
men gedurende dien wapenstilstand overleggen hoe men de economische betrekkingen
tusschen de staten kan verbeteren, voornamelijk door de vermindering van
handelsbelemmeringen. Men lette op, dat er niet van tariefverlaging gewaagd wordt,
dit om de protectionistische landen, waarvan er vele evenals Frankrijk geen verlaging,
doch cartelisatie (en is het wel zeker, dat zij hierin werkelijk de oplossing zien?)
wenschen, in de besprekingen te betrekken.
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Te Genève verklaarden zich, behalve Engeland, Frankrijk en België, de volgende
staten voor den wapenstilstand: Denemarken, Duitschland, Nederland en Zwitserland.
Ierland, Polen en Australië maakten er ernstig bezwaar tegen, omdat naar hun meening
de weinig ontwikkelde toestand van hun industrie voor hen vrijheid van beweging
noodzakelijk maakt. Italië wees op ettelijke moeilijkheden. Men mag verwachten,
dat op grond van de te Genève aangenomen houding, West-Europa met inbegrip van
Duitschland en Zwitserland, doch met uitzondering van Ierland, zal willen mededoen,
maar het is de vraag of sommige van deze landen aan hun toezegging de voorwaarde
zullen verbinden, dat een minimum aantal of bepaalde staten buiten deze groep zich
eveneens verplichten handelsbelemmeringen tijdelijk niet te verscherpen. Ook is het
mogelijk, dat een of meer mogendheden zich uitzonderingen op den regel van niet
verhooging wenschen voor te behouden, welke voor andere staten onaannemelijk
zijn. Alles tezamen genomen is de kans, dat men althans tot een wapenstilstand van
de economisch gewichtigste landen in Europa komt, niet ongunstig. Nederland, dat
evenals Engeland het grootste belang bij een verandering van invoerrechten in andere
landen heeft, waartoe de godsvrede kan leiden, zal zich, zooals vanzelf spreekt,
aansluiten, tenzij andere landen ten aanzien van zijn uitvoer daarheen vrijheid van
handelen wenschen te bedingen, welke onze aansluiting tot een nadeelige, eenzijdige
verbintenis zou maken. Dat niet-Europeesche landen zich daaraan zullen aansluiten,
is nauwelijks te verwachten, hoewel men zorgvuldig vermeden heeft voor wien ook
de deur te sluiten. Indien uit de bespreking een regionale toenadering voortvloeit,
zal het niet zijn, omdat men de regionale beperking van tevoren gezocht heeft, maar
omdat zekere staten zich afzijdig houden, ondanks alle gelegenheid tot aansluiting
aan een economische toenadering, welke geboden wordt, eerst gedurende de
besprekingen tijdens den wapenstilstand, later bij de finale conferentie (welke
gehouden zal worden, indien een zeker aantal staten tot een overeenkomst betreffende
verbetering van hun onderlinge handelsbetrekkingen geraken), waartoe alle staten ook niet-leden van den Volkebond - uitgenoodigd zullen worden.
Het is gelukkig en zeker te danken aan de aanwezigheid in den Volkenbond van
vele niet-Europeesche staten, dat men de mogelijkheid van universeele besprekingen
en overeenkomsten opengelaten heeft. Hierop kom ik in een volgend artikel terug.
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Bijlage 14
E. Heldring
Een wapenstilstand in de internationale handelspolitiek1
Amerika's politiek drijft vroegere tegenstanders tot elkaar, maar dit moet
niet tot nieuwe tegenstellingen leiden
(vgl. p. 819)

II
Gisteren besprak ik den wapenstilstand op tariefgebied, die in het vooruitzicht is. In
welke richting de besprekingen zullen loopen, wanneer hij eenmaal gesloten is, kan
men bezwaarlijk voorspellen. Engeland wil tariefverlaging en zal niet - ook niet
onder een ander bewind dan het tegenwoordige - toetreden tot een overeenkomst,
die het dwingen zou zijn rechten te verhoogen en ten gunste van de aangesloten staten
en ten nadeele van niet-aangeslotenen, waaronder zijn eigen dominions, te
discrimineeren. Uit drukkelijk heeft Engeland bij monde van den Voorzitter van zijn
Board of Trade, Graham, verklaard, dat het niets van discriminatie wilde weten. Op
hetzelfde standpunt moet Nederland staan. Het kan over de hoogte en den aard van
zijn tarief niet onderhandelen. Dit is zoo laag, dat het buitenland het redelijkerwijs
niet lager kan verlangen, terwijl het het niet kan verhoogen zonder zijn inwendige
economie in gevaar te brengen. Zij kunnen echter evenals Engeland welwillend staan
tegenover een onderlinge toenadering op tariefgebied van andere landen, groote
afnemers van hun producten, indien zij de begunstigingen, welke de aaneengesloten
staten elkaar toestaan, deelachtig worden. Dit is het standpunt, dat o.m. de Zwitsersche
vertegenwoordiger, Stucky, onlangs te Genève verdedigde en dat ook in den boezem
van het Volkenbondssecretariaat gedeeld wordt. Het valt echter niet te ontkennen,
dat de Amerikaansche houding, zooals uitermate menschelijk, maar in economie
verkeerd is, in verschillende landen de gedachte aan afweermaatregelen heeft doen
rijzen, die meer in het gevoel dan in het verstand wortelt, en men mag dus met
spanning de discussies tegemoet zien, welke in het tweede stadium - na het sluiten
van de tariefstilstand - gevoerd zullen worden. Daargelaten dat de wensch, Europa
of een deel van Europa door een muur te omgeven, waarbinnen min of meer vrije
handel zou be-

1

Bron: Algemeen Handelsblad, 12 October 1929.
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staan, hevigen principieelen tegenstand van de vrijhandelsstaten zou ontmoeten, zou
daarmede een tegenstelling tusschen Europa en Amerika en tusschen het continent
en het Britsche Rijk in het leven geroepen worden, welke licht op politiek gebied
zou kunnen overslaan. Heel iets anders ware het, indien enkele groote
beschermingsgezinde landen, waarbij in elk geval Frankrijk en Duitschland behooren
te zijn, zich aan de tafel zetten met het doel, hun tarieven onderling en ten bate van
staten met lage tarieven te verlagen. Vloeit uit dit overleg een overeenkomst voort,
dan zal wel gediscrimineerd worden, maar niet op een wijze, die gerechtigden aanstoot
geeft aan hen, die hooge tarieven wenschen te behouden: immers hun uitvoer naar
de pacteerende staten wordt niet aan hooger invoerrecht onderworpen dan tevoren
en, indien zij niet op denzelfden voet behandeld worden als deze en de van de
overeenkomst beneficieerende staten, zal het zijn, nadat hun de gelegenheid geboden
is, zich aan te sluiten en zij dit niet gewild hebben. Het zeer groote voordeel van het
totstandkomen van een toenadering van een zeker aantal belangrijke staten op dezen
grondslag zal zijn de geleidelijke opening van de Europeesche markt voor den
Europeeschen producent, het zich oriënteeren in de richting van rationalisatie en
concentratie der productie, zonder prijsopschroeving voor den verbruiker. Dit zal
wederom voor de bevolking, welke het blok omvat, een vermeerderde koopkracht
ten gevolge hebben, welke ook aan buitenstaande staten ten goede zal komen. O.m.
zouden de Vereenigde Staten in een dergelijken gang van zaken, die ten deele van
hen afgekeken zou zijn, maar zich niet door prikkelende onverschilligheid jegens
het buitenland zou kenmerken, geenerlei geldigen grond tot grief kunnen vinden.
Menige Amerikaan vindt het onbegrijpelijk, dat Europa niet reeds lang het voorbeeld
der Vereenigde Staten gevolgd heeft.
Intusschen òf men een dergelijk resultaat zal bereiken, ligt nog in den schoot der
goden. Zeker zullen de voorstanders der internationale cartelisatie op verwezenlijking
van hun denkbeelden aandringen, hoe zeer het bezwaarlijk schijnt, het initiatief
daartoe van de regeeringen te doen uitgaan, wil men niet ineens een geduchten stap
in de richting van internationale socialisatie van het bedrijfsleven ondernemen. Van
deze op zich zelf bedenkelijke zijde van de cartelisatie afgezien, mag niet uit het oog
verloren worden:
1o. dat internationale cartels gewoonlijk niet, zooals door de voorstanders wel
beweerd wordt, de invoerrechten op de door de cartels bestreken artikelen overbodig
maken, maar integendeel, zooals de ervaring tot nu toe geleerd heeft, vaak een zekere
hoogte van invoerrechten ter beveiliging van den afzet in het eigen land tot grondslag
moeten hebben en belang bij de handhaving daarvan bezitten;
2o. dat cartels een zoo groot mogelijke ondernemerswinst beoogen en dus niet,
zooals met verlaging van invoerrechten het geval is, uit hun aard den verbruikers ten
goede komen. Vandaar de wensch der arbeiders, hen onder internationaal toezicht
van Genève te stellen, hetgeen een met zakelijk beheer zeer moeilijk vereenigbaar
begrip is;
3o. dat slechts betrekkelijk weinige, hoewel zeer belangrijke op industrieel gebied
gelegen artikelen zich tot cartels leenen. Honderden artikelen, waar-
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onder de meeste bodemproducten zullen er steeds buiten vallen en voor deze zou
dus het probleem van handelsbelemmeringen, in den vorm van tarieven blijven
bestaan, ook al zou het juist blijken, dat voor andere artikelen de
handelsbelemmeringen door internationale cartelisatie opgeheven zouden kunnen
worden.
Het is dus onwaarschijnlijk, dat de komende economische conferentie aan de
cartelisatie-gedachte een even groote beteekenis zal toekennen als de voorstanders,
die vooral tegenstanders van tariefverlaging zijn, het doen.
Een punt van gewicht bij de komende besprekingen is de positie der
meestbegunstiging. Het Angelsaksische standpunt is het geven en vragen der
onvoorwaardelijke behandeling op den voet der meest begunstigde natie, waarin niet
begrepen zijn overzeesche koloniën en gebieden. Het totstandkomen van plurilaterale
verdragen onder de auspiciën van den Volkenbond heeft echter de vraag doen rijzen,
of het wel aangaat, dat de verplichtingen, welke voor één dier staten voortspruiten
uit zijn aansluiting aan een plurilateraal verdrag, aan een derden staat, waarmede de
bedoelde staat een bilateraal verdrag sluit, ten goede zouden komen. Moet
bijvoorbeeld de meestbegunstigingsclausule ten gevolge hebben, dat invoerverboden,
welke men zich met onderlinge reciprociteit verbonden heeft, niet te zullen
uitvaardigen ten aanzien van een zeker aantal staten, ook niet ingesteld mogen worden
ten aanzien van een staat, die geen analoge verplichting aangaat? En moet het zelfde
gelden als eenmaal een zeker aantal landen een overeenkomst sluit, waarbij lage of
lagere invoerrechten onderling bedongen worden? Men is tot het nog niet algemeene
inzicht gekomen, dat het antwoord ontkennend moet luiden, daar men anders een
premie op onthouding van medewerking tot vermindering van handelsbelemmeringen
zou stellen. Nederland, in zijn bilaterale handelsverdragen de meestbegunstiging
vragende en verleenende, zondert daarvan de verplichtingen uit, welke uit plurilaterale
verdragen, waaraan het partij is, ten opzichte van zijn wederpartij in een bilateraal
verdrag zouden voortvloeien. Bij het totstandkomen van een regionale conventie met
betrekking tot lagere of lage invoerrechten kan voor landen met lage invoerrechten
de positie in dit opzicht betrekkelijk eenvoudig worden, indien men althans de
oplossing aanvaardt, die van verschillende zijden verdedigd wordt: zulke landen
behoeven zich niet bij de conventie aan te sluiten, zij worden de onderlinge
meestbegunstiging der conventie-staten deelachtig, zoolang zij aan hun tarief geen
beschermend karakter verleenen. Zij genieten de voordeelen der conventie uit
erkenning van de voordeelen, welke hun handelspolitiek uit eigen beweging aan
andere landen verschaft heeft en blijft verschaffen. Zij behoeven zelve niet te
discrimineeren. Hun wordt slechts één ongerief bezorgd: de landen, tot de conventie
toegetreden, zullen van Nederland, Engeland, enz. certificaten van oorsprong bij den
invoer van hun goederen verlangen, opdat via deze landen de invoer uit
niet-aangesloten protectionistische staten niet de voordeelen, waarop de invoer uit
vrijhandelsstaten recht heeft, erlangt. Dit ongerief, waaraan gewoonlijk veel
onverkwikkelijks gepaard gaat, is niet gering te achten, maar zou tegenover de
aanzienlijke voordeelen van een vergemakkelijking van den afzet naar het buitenland
voor lief genomen moeten worden.
De positie der koloniën onder een dergelijk régime zal nog nader be-
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schouwd moeten worden. Zoolang de invoerrechttarieven in de Nederlandsche
overzeesche gebieden een fiscaal karakter bezitten, schijnt er geen aanleiding te
bestaan, zich over die positie ten onzent ongerust te maken.
Wat is tenslotte de rol, welke Nederland overeenkomstig zijn belang in deze
aangelegenheid te spelen heeft? De Regeering heeft in de troonrede verklaard, dat
pogingen, die zouden kunnen leiden tot wegneming van de belemmeringen in het
handelsverkeer tusschen de volken, op haar daadwerkelijken steun kunnen rekenen.
Wij zullen maar aannemen, dat zij zich door deze hoogere overweging die tevens
met onze belangen strookt, zal laten leiden en niets zoeken achter de mededeeling
in dezelfde troonrede, luidende: ‘Voortgezet wordt het onderzoek in hoeverre, zoolang
het vrije ruilverkeer niet internationaal gehuldigd wordt, door een
onderhandelingstarief de nadeelen voor een deel van onze nijverheid en landbouw
van elders geheven beschermende invoerrechten zouden kunnen worden getemperd.’
Deze mededeeling was eenigermate zonderling, gezien de richting, die de
besprekingen te Genève mede dank zij de medewerking van haar gedelegeerden te
Genève op hetzelfde tijdstip uitgingen. Wij weten wel, dat ondanks het feit, dat het
zoogenaamde onderhandelingstarief door de daarvoor benoemde commissie in
meerderheid als niet bevorderlijk aan onze belangen beschouwd wordt, voor
sommigen de handelspolitiek een voetbalspel blijft, waarin de knock out als de
schoonste praestatie nagestreefd moet worden, maar, indien ooit het inzicht van hen,
die niet inzien dat een onderhandelingstarief een gevaarlijk en ongewenscht instrument
is, mocht zegevieren, voor het oogenblik zijn wij èn zedelijk èn om zakelijke redenen
gehouden, ons van maatregelen te onthouden, die tegen de aanbevelingen van 1927
indruischen. Bij monde van den heer Colijn heeft de Regeering zich voor den
wapenstilstand verklaard en, komt hij tot stand, dan gebiedt ons belang ter conferentie
tot verlaging der tarieven in zooveel mogelijke landen - voornamelijk in de landen,
welke onze voornaamste afnemers zijn - mede te werken. Onze rol zal wellicht geen
op den voorgrond tredende zijn, omdat wij geen onderhandelende partij in dien zin
zullen zijn, dat wij verlaging van onze eigen tarieven in het geding kunnen brengen:
wij kunnen echter raadgevend en zelfs waarschuwend optreden, indien de stroom in
een verkeerde richting blijkt te loopen, d.w.z. naar een federatie, afwerend van
karakter tegenover niet aangesloten staten. Zoals hierboven gezegd, bestaat bij
enkelen, misschien bij velen de neiging tegenover Amerika, hooghartig en uitdagend
op tariefgebied, een even exclusief Europa te stellen. Een dergelijke reactie zou in
hooge mate bedenkelijk zijn, want niet alleen zou zij de tegenstelling tusschen Europa
en Amerika verscherpen en op den duur politieke gevolgen kunnen hebben - hoeveel
oorlogen hebben hun oorsprong niet in commercieelen naijver en wrevel gevonden!
- maar Engeland zou afgestooten en in de richting van het formeeren van een
economische eenheid van het Britsche rijk gedreven worden, een strooming, die
onder de Engelsche protectionisten sterk is. De tegenwoordige Engelsche regeering
wil dat niet en tracht door tempering der continentale tariefmethodes het belang van
het land bij den afzet naar het vasteland te vergrooten en zoodoende het verlangen
naar een stelsel van wederkeerige pre-
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ferentie voor de producten van Engeland en de Britsche overzeesche gebieden te
smoren. Zij kan zich nooit aansluiten bij een continentaal régime, dat haar zou
dwingen, de Engelsche invoerrechten te verhoogen en daarop een begunstiging van
den invoer van het Europeesche vasteland te baseeren, met discriminatie ten nadeele
van de Britsche koloniën en dominions. Wil men op het continent die richting inslaan,
dan zal men dus niet alleen de Amerikaansche, maar ook de Britsche houding
tegenover het vasteland van Europa antagonistisch maken. Voor Nederland zou deze
oplossing uitermate bedenkelijk zijn. Het continent is verreweg de grootste afnemer
van onze producten, doch ook Engeland is als zoodanig zeer belangrijk. Zouden wij
ons niet bij het continentale blok aansluiten, dan zou onze uitvoer naar beide richtingen
sterk belemmerd worden, sluiten wij ons wel aan, dan zou het een volkomen wijziging
van ons tariefrégime en een tijdelijke - in vele gevallen duurzame - ontwrichting van
onze economie beteekenen, met gedeeltelijk verlies van de Engelsche markt en het
betrokken worden in economisch-politieke tegenstellingen. Ons belang brengt dus
mede, Engeland in zijn pogingen tot verlaging van de tarieven op het continent
krachtig te steunen. Er moet gestreefd worden naar geleidelijke afbraak van tolmuren,
eerst tusschen een zoo groot mogelijk aantal staten, waaronder in elk geval Frankrijk
en Duitschland. Wellicht zal dit aantal in den beginne beperkt zijn, omdat in sommige
agrarische landen (Ierland, Polen) de wensch bestaat door heffing van hooge
invoerrechten nieuwe industrieën te vestigen en men in andere tegenover het geheele
plan weinig welwillend staat. Door oriënteering naar beneden toe zal de kring zich
geleidelijk kunnen uitbreiden, en ten slotte zal men langs dezen weg komen tot die
vrijheid van handel, die aan de productie van Europa haar natuurlijk afzetgebied van
meer dan 400 millioen bewoners, thans hopeloos gesplitst en tegen elkaar
gebarricadeerd, verzekert, en zonder welke zij aan de Amerikaansche concurrentie
bezwaarlijk het hoofd zal kunnen bieden. Het is echter voorbarig aan de Vereenigde
Staten van Europa te denken, zoolang niet vaststaat, dat de continentale mogendheden,
die aan het besluit betreffende een wapenstilstand hebben medegewerkt, deze
opvattingen huldigen. Voor het oogenblik is het voornaamste doel, dat de pauze in
tariefverhoogingen, die allerwegen dreigen, tot stand komt. Men hoort over sommige
van die voorgenomen verhoogingen spreken (b.v. van het invoerrecht op boter,
vleesch en vee in Duitschland) alsof er te Genève niets afgesproken ware. Men moet
hopen, dat de moreele verplichting, welke de mogendheden aanvaardden, die het
voorstel daar indienden of steunden, beslissend is ook alvorens de wapenstilstand
feitelijk gesloten zal zijn.
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Bijlage 15
26 October 1929
Nota-Heldring ter Parijse conferentie der Internationale Kamer van
Koophandel
(vgl. p. 822)
There is general agreement as to the unsatisfactory economic state of Europe
notwithstanding an undoubted improvement on the continent since 1924 which has
been due chiefly to the stabilisation of statefinances in many countries. There is also
pretty general agreement as to the hampering effect on a further development of
Europe of the existing barriers between European countries, but there seems to be
no such agreement as to the degree of obstruction which they exercise and as to the
urgent need of their removal. Some think that they ought to be removed as quickly
as possible, others that they cannot be missed as a means of protection of existing
industries and, indeed, importduties have been or are being increased here and there,
notwithstanding the recommendations of the Economic Conference of 1927, either
to protect industry or to meet agrarian interests which suffer both from the cheaper
agricultural production elsewhere and from the effect of protection of industrial
products as manifested in the rise of their price level.
There is also a widespread fear of the influence of American competition, all the
more as Europe is the debtor of the U.S. and wishes to pay her debt and interest in
the most natural way, that is in commodities and services, but finds this process
obstrued by very high duties and intricate formalities accompanying importation into
the U.S. It is feared that unless the American trade balance becomes passive and the
United States abandon their efforts to diminish their importation from Europe and
force up their export of finished products, they will have to go on extending their
credit and, the amount of credit being necessarily limited, will gradually absorb the
European Industries. It is pointed out that this process is already noticeable in many
cases where America has acquired part or even the majority of the stock capital of
certain industries.
The announcement of further increases of the U.S. tariff has caused a deep reaction
in Europe and European minds have been made to look upon the existing but
somewhat utopian-looking scheme of an European economic entente as a proposition
which it is time to thoroughly examine. American business recognizes the necessity
of such a step and is sympathetic as it may
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ensure a greater wellfare of Europe and the development of her purchasing power
by which non-European countries can only benefit.
If we exclude the war as the chief and irremediable cause of the impoverishment
of Europe and we compare Europe with the U.S., we think that it will generally
admitted that the latter country owes its prosperity to a very large extent to the
immense freetrade area which exists behind its tariff wall. Opinions may differ as to
whether this tariff wall will be in the long run to the good of the country, but it is not
doubtful that the presence of an enormous territory peopled by some 120.000.000
inhabitants in which no internal boundaries and differences in coins, weights, measures
and languages exist and goods can circulate freely, creates a market for the home
industries which exceeds in importance anything that is found in Europe, Russia
excepted, in which country social and economic conditions are very backward. But
these Russian conditions show that something else than a freetrade area is necessary
to economic development and there can be no doubt that if the American labourers
did not present on the whole a selection of energetic forces emigrated from Europe
(or descendants of these forces) with the strong desire to reach a better standard of
life, the success of America as an economic unity would be less remarkable. Also,
the desire to work is continually stimulated by the possibility in view for everyone,
however modest his beginnings, to arrive at the highest step of the ladder. Finally
the abundant natural resources and favourable climatic conditions of the country
have been fundamental in securing the basis of success, but in this respect Europe
is scarcely less favoured by nature. Nor can it be said that people of Western and
Central Europe are technically and intellectually the inferiors of the American, but
they have not the same strong faculty of initiative and impulse to rise higher in their
social surroundings owing to historically grown conditions, limited outlooks of
promotion and the absence of the assured feeling that his country can do better than
any other, which is a very important psychological factor with the American worker.
No removal of barriers would bring about with the European the notion that he is
first of all a European as the American feels that he is an American. He would
continue to feel first of all British, French, German, Italian etc. However, there are
other considerations which make the gradual lowering of these barriers extremely
desirable, although the partisans of cartelisation are inclined to put them in the
background.
Let us first consider their arguments.
The object of cartelisation is to do away with unnecessary and ruinous competition
in certain industries, both within the borders of a country and internationally, by
establishing quota of production for each party to a convention and by regulating
prices. It is a legitimate object, as long as itdoes not create unbearable conditions to
the suppliers or customers of cartels. But cartelists also pretend that such a convention
strengthens the position of industries to much that it renders the establishment or
maintenance of importduties unnecessary in many cases. This view, however, is
decidedly too optimistic, for it has been found among other things by the investigation
of the Economic Committee of the League of Nations that cartels are often dependant
on a certain level, and sometimes a high, level of importduties.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1540
Apart from this aspect of cartelisation there are other objections from the point of
view of consumers whose purchasing power it is desirable to increase. However
unevitable or sometimes useful cartelisation may be from the industrial point of view,
its chief object is to secure to the industries the largest possible profit and not to
ensure lower prices to consumers, as it is necessarily the result of the reduction of
importduties. In passing it may be observed that it is for this reason that the labour
representatives wish to place international cartels under the supervision of some
industrial body, possibly the League of Nations. In any case it would seem that if
governments were induced to advance the international cartelisation of industries
very strong support would be given to those who aspire to the socialisation of
industries.
Furthermore cartels do not favour the free choice of consumers and the free
circulation of goods, but tend to bring about their geographical distribution according
to the will and interests of producers. Finally it should be remembered - and this
seems a very important argument against cartels as being the panacea for our economic
troubles - that their field is restricted to certain important articles and hundreds and
thousands of commodities, among which most of the products of the soil, will never
be comprised. The tradebarriers problem would therefore remain for these
commodities even if it were proved that for other articles the obstacles could be
removed by international cartels.
Cartels not being the remedy for the European sickness, is there any other but the
lowering of tariffs? Is their raising an efficient means to improve the economic
condition of Europe? It may certainly help certain branches to tide over a difficult
period, but in Europe it cannot be of lasting benefit, as the chief cause of the trouble:
high cost of production owing to small internal markets and the obstruction of sales
across the border is not removed by further increased tariffs.
Industrially underdeveloped countries with sufficient natural resources may protect
industry to a certain extent and improve the general condition of the country thereby,
but the human tendency to demand state help, whether really required or not, plays
its part and protection soon becomes overdone. The smaller or the less populous a
country, the smaller its internal market and the more harmful this process is.
As to agriculture, which is in a particularly bad way, it is claimed that agricultural
conditions in some European countries render the raising of duties to weaken the
effect of foreign competition unavoidable. Prices of agricultural produce will
undoubtedly rise of the contemplated measure is resorted to in say country A., possibly
even to the extent that dumping - as with the industrial products - becomes possible,
but the cost of living and wages of the industrial worker and consequently the cost
of production of the industry in that country will rise correspondingly, having a
damaging effect on its competitive power both within and outside its frontiers. Fresh
increases of industrial duties are likely to follow and the position of agriculture will
soon be the same as before. Meanwhile the countries whose export of agricultural
produce has been impaired by the raising of agrarian importduties by country A. may
have reacted by increasing their duties against
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some of the important exportarticles, either industrial or agricultural, of that country.
This must mean another prejudice to that country, which had hoped to further its
agrarian interests by raising agrarian duties, but finds its general economy, agriculture
included, adversely affected. The solution for agriculture is not be found in protection
but in developing the inter-European marketing possibilities, in educating the farmer
so as to give a reasoned judgement in selecting the best paying crop, a clear insight
in the value of scientific methods and of cooperating with his fellowfarmers in order
to economise on his cost of production and selling and to give him the largest possible
interest in his soil.
Last of all no one will deny that the perpetual international tariff hagglings are
continually undermining the growth of peaceful disposition among the nations of
Europe.
All this is an old story, but I may be forgiven for retelling it, the more so as I have
seen in my country a very remarkable development of industry in my lifetime taking
place under a system of no or very low duties and simultaneously a hardly less
remarkable development of agriculture notwithstanding steadily increasing difficulties
of export of Dutch products owing to raising tariffs abroad. Both industry and
agriculture have continually adapted themselves to ever changing conditions, which
have stimulated the energy of producers to devise means to reduce their cost of
production and to improve the quality of their articles. Notwithstanding pretty high
money wages the cost of production in Holland is in most cases not higher than in
other countries and there is nothing artificial about the existing prosperity. True,
some industries have gone to the wall in the course of time, owing to foreign
circumstances, but they have been replaced by other more prosperous ones. That has
proved to be profitable in Holland ought to be more profitable for a group of contries,
provided the change is brought about by proceeding gradually so that the economic
structure of each participating country has time to adapt itself without great shocks
to the modifying conditions.
Even if we should come to the conclusion that the ultimate object should be to
make a freetrade area of Europe, the fiercest freetrader should be aware of the
impossibility of bringing about this state of ultimate happiness at once without
unsettling the whole fabric in almost all states of the Continent and causing widespread
ruin. I think it well to emphasize at once the necessity to proceed by degress in
lowering existing barriers and to obviate thus also the fiscal objection. The revenue
of the states is partly based on import duties. By abolishing or reducing them too
sharply the financial equilibrium of a state may be upset. By staging the reduction
the revenue is likely to recoup itself by the yield on increased imported quantities as
the protective effect diminishes and the purchasing power increases. The question
whether the revenue lost by decreasing importduties should be replaced by direct
taxation would be irrelevant until such time as the duties have become purely fiscal
in character. We need not examine it anyhow for the present, provided reductions
are to take place gradually.
As to the method of lowering tariffs, the Economic Committee of the Leage of
Nations has tested various systems and practically rejected them
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all, although it is officially still engaged in investigating the possibility of lowering
the duties for certain named commodities. Very little hope can be hold out that this
investigation will be crowned with success, as the existence of more or less high
tariffs in Europe demands the setting off of one concession against the other, which
will hardly ever be possible for one and the same commodity in two different
countries. You may get country A to consent to a reduction of steel, which it buys
from country B, provided country B reduces the duties on wine, fruit or flour which
country A wishes to export, but it is hardly to expect that steel can be compensated
by steel, wine by wine, etc. Anyway, an arrangement embracing many commodities
would not be obtained by this method. The only practical way seems to be to get a
number of states having high tariffs and whose geographical situation renders an
entente natural to negociate on the lines suggested by Mr. Riedl: special tariff
reductions brought about by negociation or possibly in some cases by staged allround
reduction of a certain percentage (5 or 10% per annum?). As his suggestions have
been very clearly put down in his memorandum, I refrain from referring to them
more fully. A customs-union with one exterior tariff for all countries comprised and
freetrade within cannot be contemplated, but an entente of states who agree to
gradually lower their duties among each other, extending the treatment of the most
favourite nation to all members of the entente and to low tariff- or freetrade states.
I beg to draw special attention to the position of this category of countries whose
particular claim has also been recognised by Sir Arthur Salter and Mr. Stoppani in
their excellent memorandums. As long as these countries do not give up their
non-protectionist policy they should be acknowledged to already give equitable
treatment to other states and reap the benefits of all concessions to which the
negociating countries agree among each other. Unless this is done the liberal countries
would be forced to turn away from the entente and fresh antagonism created. This
should be avoided just as it is necessary to avoid to give umbrage to the United States
and other protectionist countries standing apart by raising present tariffs against them.
It is totally excluded that such an agreement can be universal, at least for the time
being, but it should be possible for Europe or at least a group of states in the Western
and Central part of the Continent. If it is feasible, the outlook for Europe is extremely
black.
In order to create the quiet atmosphere necessary for further fruitful discussions
on the subject of a speedy conclusion of the tariff truce (provided it does not bear
too much the character of a sieve), referred to in the resolution presented by Belgium,
France and Great Britain and adopted by the 10th Assembly of the League of Nations,
is very desirable. Otherwise there is likely to be a general scramble for tariff increases
so as to ensure a level on which reductions can be generously made without disturbing
even the minds of the most violent protectionists.
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Bijlage 16
12 November 1929
Brief van Heldring aan Du Mosch
(vgl. p. 825)
Zeer geachte Heer Du Mosch,
Op Donderdag 7 November 1929 woonde ik de tweede zitting van het comité uit
kleine naties bij, voorzitter was de heer Egnell; vertegenwoordigd waren Denemarken,
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden en Zwitserland.
Van Finland was bericht ingekomen, dat het zich gaarne bij de besprekingen
aansluit. België houdt zich echter afzijdig, maar, naar de heer Gérard den heer Egnell
medegedeeld had en ook tegenover mij herhaalde, zal het wellicht op deze beslissing
terugkomen, nadat de heer Gérard den voorzitter van het Belgische Nationale Comité,
den heer Desprez, mondeling ingelicht zal hebben, hetgeen tot nu toe niet heeft
kunnen geschieden.
Mijn meening, dat in de eerste zitting (19 October) niet besloten is tot overleg
tusschen de bedoelde kleine naties in het algemeen en dit zich voorloopig bepaalt
tot de tariefvacantie en een Europeesch samengaan in zake tariefverlaging, werd niet
gedeeld, waarop ik zeide, dat het Nederlandsche Nationale Comité zich volkomen
vrijheid ten aanzien van andere kwesties voorbehoudt. Besloten werd, dat deel van
het protocol der eerste zitting zoodanig te wijzigen, dat men voortaan met elkaar te
rade zal gaan over de wenschelijkheid, om over hangende of te berde gebrachte
vraagstukken overleg te plegen. Niemand bindt zich dus tot bespreking van andere
onderwerpen dan het onderhavige, maar de andere naties zijn wel van plan deze te
doen plaats hebben, terwijl wij op de vlakte blijven.
Voorts werd besloten, verdere wijzigingen in het protocol aan te brengen, welke
ten doel hebben, alle karakter van een groep aan het overleg te ontnemen.
De heer Egnell heeft den heer Theunis nog niet ontmoet, en ingelicht; dit zal eerst
op 29 November e.k. kunnen geschieden, daar de heer Theunis voortdurend reizende
of bezet is.
De heer Egnell en ik kregen opdracht, den heer Pirelli in te lichten, doch hij was
zoo zeer in beslag genomen, dat ik hem ternauwernood in de vergadering van het
reorganisatie-comité even apart kon nemen en haastig enkele woorden over onze
bespreking kon zeggen, terwijl ik hem de drie
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wenschen (hierbij gevoegd: bijl. A) van de kleine naties (waarmede Denemarken en
Finland zich echter niet vereenigden; zij zijn voorloopig tegen een wapenstilstand
gekant) overhandigde, ofschoon het verloop der discussie in het reorganisatie-comité
dit overbodig gemaakt had, zooals uit het navolgende zal blijken.
Zitting reorganisatie-comité op 8 November jl.
Er was bijgaande agenda (ordre du jour). Aanstonds bleek, dat, waarschijnlijk als
gevolg van nader overleg en besprekingen met Stoppani, de heer Pirelli de actueele
kwesties niet op een zijspoor wilde schuiven. De nota's van Salter, Stoppani en Riedl,
waaruit men een extract gemaakt had, evenals het ontwerp-conventie betreffende
den wapenstilstand waren ter tafel, terwijl de heeren Salter en Stoppani ter vergadering
verschenen en het plan van de ‘trêve’ op zeer bekwame wijze toelichtten. Dit was
wel noodig, want vele landen wantrouwden haar, of willen haar in beginsel niet. Zoo
hadden wij reeds besloten, de vraag aan de nationale comité's zóó in te richten, dat
de nadruk op de collectieve tariefverlaging gelegd en de wapenstilstand als een zeer
wenschelijk, zoo niet onmisbaar, voorspel daartoe voorgesteld werd, waarbij zich
de moeilijkheid voordeed, hoe men spoedig een questionnaire over de ingewikkelde
kwestie der tariefverlaging zou opstellen. Te Genève - dit werd mij ook door den
heer Nederbragt bevestigd - is men in de laatste zitting van het Economisch Comité
klaarblijkelijk betrekkelijk optimistisch over het totstandkomen van de ‘trêve’
geworden, al hangt veel van de voorbehouden en uitzonderingen af, die men zal
willen maken en toelaten. Sir Arthur Salter toonde zich teleurgesteld dat de
Internationale Kamer van Koophandel niet op zich kon nemen, de ‘trêve’ zonder
meer te verdedigen, die hij voor absoluut noodzakelijk aanziet. Pirelli maakte hem
echter duidelijk, dat de werkwijze der Kamer raadpleging van de nationale comités
onvermijdelijk maakt, maar wel kon het bestuur de vragen zóó inkleeden, dat het
gemakkelijker is een gunstig dan een ongunstig antwoord te geven. Besloten werd
(behoudens goedkeuring van den President) zoo spoedig mogelijk een questionnaire
betreffende de ‘trêve’, van een résumé vergezeld, uit te zenden, daarbij te voegen
résumé's van de nota's van Salter, Stoppani en Riedl, zoodat de nationale comité's
reeds aanstonds daarover hun gedachten kunnen laten gaan. Antwoord op de
questionnaire, die door de heeren Gérard en Riedl opgemaakt zal worden, verlangt
men vóór 31 December e.k. Daarna komt het Comité tegen midden Januari bijeen,
om aan de hand der antwoorden het Exécutif uit te noodigen, aan de diplomatieke
conferentie, die waarschijnlijk omstreeks 15 Februari gehouden zal worden, een
advies betreffende de ‘trêve’ in te dienen. Een tweede questionnaire in zake de
collectieve actie (Europeesch samengaan), waarop men na 5 of 6 maanden antwoord
vraagt, zal eenigen tijd na de eerste uitgaan. Hiermede was aan de wenschen der
kleine naties (comité Egnell) voldaan.
Het zou mij te ver voeren, indien ik uitweidde over de deels zeer interessante
besprekingen betreffende het karakter der ‘trêve’ en van de collectieve actie (o.a.
moet deze laatste voor niet-Europeesche staten open zijn, waarvan Riedl politieke
gevaren voorziet en hetgeen Engeland met het oog op
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de dominions noodzakelijk acht, al zullen deze er waarschijnlijk geen gebruik van
maken?). Gaarne geef ik t.z.t. mondelinge toelichtingen.
Ten aanzien van de reorganisatie zal het volgende aan den Conseil voorgesteld
worden:
Het reorganisatie-comité zal het ‘Comité des relations internationales’ heeten en
de tegenwoordige samenstelling behouden.
Het zal met de volgende sous-comité's werken:
1e. Politique commerciale et entraves au commerce, bestaande uit technici.
Vraagstukken:
Clause de la nation la plus favorisée.
Methodes d'établissement des indices tarifaires.
Traitement des étrangers.
Protectionnisme indirecte (administratif).
Pratiques douanières en matière de droits ad valorem et de droits spécifiques.
Stabilité des tarifs douaniers.
Formalités douanières.
Dumping. Discriminations tarifaires.
Entraves au trafic aérien.
2e. Ententes industrielles internationales et rationalisation, bestaande uit enkele
leden van het sous-comité No. 1 en enkele leden van het tegenwoordige comité voor
de ententes industrielles.
3e. Relations européennes. Dit zal van dezelfde samenstelling zijn als het Comité
des relations internationales, plus desgewenscht eenige technici. Het heeft de ‘trêve’
en de Europeesche kwestie voor zijn rekening.
4e. Europa/Etats Unis. Dit is Pirelli's lievelingsdenkbeeld, waarvan hij niet af te
brengen is. Over de samenstelling van dit sous-comité zal later beslist worden,
wanneer men den specialist gevonden zal hebben, die de vergelijkende studie van
productie-voorwaarden in de Vereenigde Staten en Europa op zich neemt en daarover
rapport uit zal brengen. Dit wordt dus een ongevaarlijke, misschien zeer interessante,
maar mijns inziens niet bepaald noodige studie, waarvoor geld buiten de begrooting
gevonden moet worden.
5e. Relations avec l'Extrême-Orient. Tegen de instelling van dit sous-comité heb
ik gewaarschuwd, maar de aanwezigen achtten het als attentie tegenover de
Oosterlingen noodig, als men een comité van de Vereenigde Staaten heeft. Pirelli
wil het echter voorloopig niet samenstellen, evenmin als het sous-comité.
6e. Relations avec l'Amérique du Sud, dat zuiver propagandistisch bedoeld is.
Wat betreft het punt der agenda: ‘Exchange de vues sur l'opportunité d'étudier par
catégories de production, au sein de la Chambre de Commerce Internationale, les
problèmes découlant des discussions des Comités “c” e “d”’, dit wordt voorloopig
in de sfeer van den geleerde gebracht, die de bovengenoemde studie over de
Vereenigde Staten/Europa maken zal.
Over de cartelisatie is slechts voorbijgaand gesproken. Dit punt komt echter zeker
weer aan de orde, daar het Comité althans één overtuigd cartelist in zijn midden heeft
(den heer Glivic), en de heer Duchemin zijn meening in den Conseil ook wel niet
verzaken zal. Ook de heer Serruys heeft in het
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Economische Comité de meening verkondigd, dat de ‘trêve’ voornamelijk zal moeten
dienen om Europa te carteliseeren. Met het oog hierop alleen is het goed, dat de
kleine naties voeling met elkaar blijven houden.
Na afloop van de vergadering van het reorganisatie-comité deden de heer Riedl
en ik verslag aan het comité Egnell, dat met den loop van zaken ingenomen bleek.
Besloten werd nog, dat de heeren Egnell en Riedl den heer Dolléans dezer dagen
omtrent de plaats gevonden besprekingen zullen inlichten.
Den heer Posthuma zend ik de volgende stukken:
1. Avant-projet de convention pour la trêve douanière. (Hiervan zend ik U bijgaand
eveneens een exemplaar.)
2. Analyse de l'étude de Sir Arthur Salter sur ‘l'Idée des Etats-Unis de l'Europe’.
3. Projet de M. Riedl relatif à la convocation d'une Conférence en vue de la création
d'une Fédération économique des états de l'Europe.
4. Résumé des rapports du Comité National autrichien relatifs à la Fédération
économique des Etats d'Europe (Document No. 3876).
5. Etats des travaux relatifs à la Politique commerciale et aux entraves au commerce
au 25 Octobre 1929 (Document No. 3875).
Les comités nationaux autrichien, danois, néerlandais, norvégien, suédois et suisse
estiment qu'il serait désirable que
1) la Chambre de Commerce Internationale demande le plus tôt possible aux
comités nationaux s'ils approuvent le projet de mettre à l'étude la constitution d'une
fédération économique d'états européens étant bien entendu que cette fédération
n'aurait aucun caractère agressif contre un pays quel-conque européen ou
extra-européen;
2) qu'en même temps la Chambre demande aux comités nationaux s'ils veulent
collaborer à l'obtention d'une trêve douanière à la condition explicite que pendant
cette trêve une proposition positive soit élaborée en vue d'organiser une action
collective ayant pour le but de réduire les tarifs douaniers et de supprimer les entraves
au commerce. La trêve douanière ne serait donc qu'une simple préparation à l'action
collective;
3) que la Chambre de Commerce Internationale, sur la base des réponses reçues
à cette enquête, établisse un rapport destiné à être soumis à la conférence diplomatique
prévue pour le début de 1930.
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Bijlage 17
20 Februari 1930
Tafelrede van Heldring over de economische toestand van Nederland,
gehouden in de Industrieele Club te Amsterdam
(vgl. p. 839)
Het bedrijfsleven in alle landen kent zijn hoogten en laagten, het is daar, dat alle
dynamische krachten van de samenleving, in den tegenwoordigen tijd vele malen
vermenigvuldigd door den ongekenden vooruitgang der technische en chemische
wetenschappen, zich uiten als effect van de noodzaak van het individu, voor zich
zelf te zorgen en onbewust daarmede de samenleving in stand houdende. Het zijn
krachten, die maar zeer gedeeltelijk gecoördineerd zijn. De hoogten en laagten, welke
de conjunctuur doormaakt, zouden wellicht voor een geleidelijke, ononderbroken
stijging kunnen plaats maken, indien het mogelijk was, de werkzaamheid van het
heelal te coördineeren. Ik zeg het heelal, omdat wij er met de samenvoeging en
regeling van den menschenarbeid nog niet zouden zijn. Wij zullen ook bijvoorbeeld
op den juisten tijd zonneschijn en regen, warmte en koelte moeten laten optreden,
den strijd der microben volledig kennen en beheerschen, zoodat een bepaalde, door
ons begunstigde microbe het van de andere wint, telkens wanneer het voor de wereld
het meest geschikt uitkomt. Daarvan zijn wij nog ver verwijderd, maar wij zijn ook
nog lang niet toe aan de methodische wereldomvattende regeling van den arbeid en
ook die moeten wij voorloopig naar het rijk der utopieën verschuiven. Het is misschien
maar goed ook, want door alles te willen regelen, zou de drang van sommigen om
iets bijzonders te doen - en daarvan moet de wereld het toch in groote mate hebben
- in het netwerk van regelingen verstrikt geraken en onderdrukt blijven.
Ik heb daarmede geen oordeel over de monetaire relatie tot het prijsniveau willen
uitspreken, de conjunctuurbeheersching, de prijsstabilisatie. Het is U bekend, dat dit
vraagstuk een der belangrijkste is, waarmede de economisten zich bezig houden. Het
leent zich moeilijk om ‘entre la poire et le fromage’ behandeld te worden, gesteld,
dat ik daartoe de bevoegdheid had. Maar ook indien eenmaal uitgemaakt zal worden,
dat het goud, of liever het geld, de waardebepaler is, in dien zin, dat naar mate het
zich quantitatief uitzet of inkrimpt, de goederenprijzen rijzen of dalen, dan zal die
bevinding alle goederen tezamen betreffen en blijven de factoren bestaan, die op de
prijsvorming van ieder afzonderlijk artikel invloed uitoefenen.
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Hoe dit ook zij, voor het oogenblik zijn wij na een periode van wederopstijging uit
een der ernstigste crises, die de wereld gekend heeft, en zelve voortgesproten uit de
ontwrichting van alle normale gegevens gedurende en na den oorlog, opnieuw geraakt
op een punt, waarop de stijgende lijn, naar het schijnt, zich eenigermate naar beneden
zal buigen. Hoe lang dit zich zal voordoen, valt bij voorbaat niet te zeggen, maar wel
weten wij, dat de resultaten - in de laatste jaren bereikt - ons in staat stellen rustig te
beschouwen, wat noodig is om het bedrijfsleven zoo min mogelijk te doen lijden.
Ik geloof, dat wij ons niet aan te groote zelfvoldaanheid schuldig maken, indien
wij zeggen, dat de beproeving, die het Nederlandsche bedrijf sedert 1921/2 heeft
doorgemaakt, op alleszins bevredigende wijze doorstaan is geworden. Wat destijd
op zand gebouwd was, is grootendeels weggespoeld, maar veel stond op rots en staat
na den storm krachtiger dan tevoren en het gezamenlijke bedrijfsleven geeft het beeld
van behoorlijke verankering in moderne methodes en gezonde gegevens. Dat wil
heel wat zeggen voor een periode, waarin al onze buurstaten hun economie min of
meer, soms op zeer ernstige wijze, ontwricht zagen en men ten onzent daarvan den
terugslag in zoogenaamde valutaconcurrentie en verminderde koopkracht van die
staten ondervond. Tevens echter werd het bewijs geleverd, wat een groot voordeel
er in inwendige stabiliteit gelegen is en hoezeer die in staat is, nadeelige uitwendige
invloeden te compenseeren. Een stabiliteit, veroorzaakt door een gezonde financiëele
politiek der Ministers Colijn en De Geer, en mogelijk gemaakt door den bloei der
Nederlandsche particuliere belangen in Indië, die zich omzette in vele honderden
millioenen bedragende remises in de eerste, en in talrijke opdrachten aan onze
industrie in de tweede plaats. Zonder dien steun, ons in het juiste tijdsgewricht
gedurende ettelijke jaren toegevloeid, zou de toestand oneindig veel moeilijker zijn
geweest.
Thans komt hij ons gedurende een periode, waarvan de duur niet te bepalen is tengevolge van de daling der prijzen van de voornaamste Indische producten - te
ontvallen. Gelukkig is ons huis in orde, maar toch niet zoo veilig, of wij dienen na
te gaan, wat ons te doen staat.
Wij beschikken over eenige voordeelen, waarvan de beteekenis moeilijk te
overschatten is en die wij, zooveel mogelijk, moeten benutten. Wij hebben die
benutting echter niet in elk geval in de hand. Dit is in de eerste plaats de ligging en
natuurlijke gesteldheid van ons land. Een ligging tusschen de volkrijkste en
economisch meest ontwikkelde landen van Europa, waarmede wij ondanks
tariefwetgevingen altijd een belangrijken goederenomzet zullen behouden. De aard
van den bodem en het klimaat, de zorg der teelders, meer en meer op intensiviteit
uit, maken, dat de uitval der oogsten gelijkmatiger en door de(n) bank beter is dan
in vele andere landen. De voordeelen worden echter belangrijk beperkt door de
ontwikkeling der internationale handelspolitiek, waarover men niet tevreden en niet
al te optimistisch kan zijn. Om bij de vier voornaamste landen te blijven: Duitschland
betuigt bij alle mogelijke gelegenheden zijn streven om zijn tolmuren te verlagen,
verhoogt ze metterdaad en maakt onder andere voor granen en landbouwproducten
regelingen, die dumping in het buitenland veroorzaken. Frankrijk is en blijft openlijk
protectionistisch en beweert het heil te zien in internationale organisatie der
industrieën - een in vele gevallen noodigen
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maatregel, vaak voortvloeiende uit door protectie overmatig aangemoedigde productie,
een maatregel, die naast de tariefverlaging staat en in vele gevallen invoertarieven
doet handhaven of verhoogen. In Engeland is de tegenwoordige regeering op het
gebied van invoerrechten vrijhandelsgezind en wellicht niet eens eenstemmig, in elk
geval niet consequent, want te Genève stelt Graham een douanebestand voor om tot
tariefverlaging te komen en zijn kolenwetgeving beteekent onder meer dumping.
Wat echter minstens even gewichtig en tegelijk bedenkelijk is, is, dat naar allen
aanschijn de Engelsche industrie de genezing van haar achterstand in protectie zoekt
en die in een of anderen vorm van een volgende regeering zal verkrijgen, tenzij een
wapenstilstand op tariefgebied wordt gesloten. Het verzet van het Engelsche
bedrijfsleven tegen het douanebestand, op handelspolitiek gebied meer en meer
geïdentificeerd met de noties in de conservatieve partij, hoe ongerijmd en verward
zij ook zijn, dient men niet te beschouwen als voortspruitende uit vrees voor
stabilisatie der tarieven in andere landen op hun tegenwoordig peil, zooals voorgewend
wordt, maar uit de overweging, dat men niet bij voorbaat verhinderd wil zijn, de
eigen tarieven te verhoogen, wanneer de arbeidersregeering valt. Men zoekt in
Engeland nu eenmaal het heil meer in kunstmiddelen dan in drastische reorganisatie
- alle maatregelen der laatste jaren wijzen er op - de suikerwetgeving, de handhaving
der McKenna rechten, het verbod van invoer van versch vleesch, safeguarding, de
merkenwet. Intusschen is het gelukkig, dat men het zoover gebracht heeft, dat een
conferentie, meestal van verantwoordelijke ministers, over de kwestie van het bestand
bijeengekomen is. Niemand is er met hooggespannen verwachtingen heengetogen,
maar misschien dwingt het besef, dat een volledige mislukking de meest heillooze
gevolgen voor Europa zou hebben, tot net zooveel resultaat, dat de regeeringen elkaar
groepsgewijze - want een andere Europeesche overeenkomst is onder de
omstandigheden welhaast ondenkbaar - min of meer huns ondanks dwingen, het
probleem der tariefverlaging rustig te onderzoeken, hetgeen zij tot nu toe niet deden.
Er zou reeds heel veel gewonnen zijn, indien in Noord-West Europa een blok ontstond,
binnen de grenzen waarvan men zich nu werkelijk eens in omgekeerde richting ging
orienteeren. Met dit al is, zooals gezegd, de toestand niet bepaald hoopvol, en lijkt
het dikwijls, dat België en ons land zoowat de eenige zijn, waar zoowel regeering
als bedrijfsleven den strijd tegen den waanzin voeren. Of wij daaruit de leering
moeten putten, dat België en Nederland tot nauwere economische samenwerking
aangewezen zijn, indien grootere plannen falen, moet te zijner tijd onderzocht worden.
Wenschelijk is een zoodanige samenwerking alleszins, maar of de zich daarbij speciaal
op het gebied van invoerrechten voordoende moeilijkheden te overwinnen zouden
zijn, valt niet bij voorbaat te zeggen.
In geen geval is het in het belang van Nederland, ook niet in dat van de
Nederlandsche industrie, van handelspolitiek te veranderen. Bij de handhaving van
onzen tegenwoordigen, betrekkelijk vrijen invoer zal niet voorkomen kunnen worden,
dat bepaalde bedrijven onder buitenlandsche concurrentie lijden, misschien ernstig
lijden zullen, maar die vrije invoer schept tallooze mogelijkheden voor andere
industrieën en is voor het algemeen een veel grooter voordeel. Het onwijste denkbeeld
is dat van een vechttarief,
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waarmede men instabiliteit schept en het manipuleeren der tarieven in handen gelegd
wordt van onbevoegden, zonder dat men verwachten mag, dat landen, waarmede
onze omzetten het grootste zijn, zich iets van onze bokkesprongen zouden aantrekken.
Het zou contract-bridge zijn, waarin wij er op uit zouden zijn, met overbluffen onze
tegenpartij down te maken en daarmede bij elke manche en elke robber onze trekken
thuis kregen.
Wordt aldus het voordeel van omringd te zijn door ongeveer 200 millioen
menschen, waarvan de ontwikkeling en dus de behoeften de meest gevorderde zijn
in Europa, en de andere natuurlijke voordeelen belangrijk gereduceerd door het
streven, den vrijen ruil van goederen te beletten, ik stap nu van die natuurlijke
voordeelen, waarvan de zware belasting slecht bij een zoo schoon voorzienen disch
past, af en kom tot een anderen factor van kracht, dat is n.l. het consumptievermogen
van ons eigen volk, welks zielental in veertig jaar verdubbelde en nog wel met een
aantal millioenen zal kunnen stijgen en welks individueele koopkracht vooral in het
laatste decennium sterk is toegenomen. De drang naar rationalisatie, naar verlaging
der productiekosten is onder de omstandigheden steeds aanwezig en heeft ons tot
dusver in staat gesteld, bepaalde gevallen uitgezonderd, den invloed van de lagere
geldloonen in sommige naburige landen te overwinnen. Dit wil natuurlijk niet zeggen,
dat men voor de hoogte van het geldloon onverschillig mag zijn, integendeel het in
verhouding tot groote landen altijd nog geringe binnenlandsche afzetgebied maakt,
dat de toelaatbare grens hier eerder dan b.v. in Amerika bereikt wordt, maar binnen
die grens vormt een gunstig goederenloon een overwegend zoowel voor den
ondernemer als voor den arbeider.
Een derde voordeel, dat wij genieten, heb ik zooeven reeds vermeld, namelijk
onze enge relaties met Nederlandsch-Indië en de zeer belangrijk gestegen economische
beteekenis van dat gebied, niet slechts in de sfeer van Europeesche cultures, maar
ook in die der volkscultures. Voor de handhaving van die banden dicteert niet in de
eerste plaats het belang van Nederland. Het zal echter in afzienbaren tijd niet in het
belang van Indië zijn, dat de band met Nederland verbroken worde, want van zijn
volkswelvaart zou, gegeven de politieke onrijpheid van den inlander, zijn gebrekkig
economisch inzicht en de geringe cohesie der verschillende deelen van het
eilandenrijk, na de breuk niets terecht komen. Onzerzijds moet ons eigen belang ons
aansporen, meer met Indië mede te leven dan hier te lande over het algemeen
geschiedt, niet aan phrases te gelooven, noch op eenzijdig voordeel uit te zijn. Het
is een zaak, welke wij grootendeels in onze eigen handen hebben. Door de uitoefening
van een verlicht bestuur, dat het streven naar ontwikkeling en ontvoogding van den
inlander in goede banen leidt, de Oostersche mentaliteit begrijpt, met rustig gebaar
het gezag handhaaft en geen twijfel omtrent zijn inzichten ten aanzien van de openbare
orde laat rijzen en de financiën in orde houdt, kunnen wij op ongedwongen en
zegenrijke wijze met Indië samengekoppeld blijven.
Zie hier dus de drie groote voordeelen. Wij moeten echter daarin geen absolute
waarborgen zoeken. Zonder verdere expansie zijn wij niet veilig. Expansie naar
binnen en naar buiten toe. De expansie naar binnen wordt als het ware door de
omstandigheden medegebracht. Het toenemende be-
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volkingscijfer zal, in verband met de geringe beschikbare bodemoppervlakte,
onvermijdelijk verdere industrialisatie medebrengen en ons tevens noodzaken tot
nog grootere doeltreffendheid, zoowel in de industrie als op alle ander terrein van
het bedrijfsleven. Ik betwijfel, dat die rationalisatie ten onzent zeer ver den weg van
trustificatie zal opgaan en het bedrijf den eigen-aardigen Hollandschen kant verliezen
zal van steeds nieuw opkomende kleinbedrijven, die zich langzamerhand ontwikkelen
en zich al dan niet ten slotte bij kartelvorming aansluiten. De gemakkelijkheid,
waarmede, dank zij ons fiscaal stelsel en de uitstekende waterverbindingen in bijna
alle lands-deelen, bedrijven ontstaan, welke een levenskansje zien, zal, geloof ik,
hier de richting blijven aangeven. De weerstandsmogelijkheden tegen al te ver
gevoerde verstikkende monopoliseering zijn te vele.
Een ander vraagstuk is dat der samenwerking met de arbeiders. Onze sociale
verhoudingen zullen over vijftig jaar weder geheel anders zijn dan thans en U zult
het zonder twijfel met mij eens zijn, dat het beter is, dat die veranderingen zich
voltrekken zooveel mogelijk door samenwerking dan zooveel mogelijk door
bemoeiingen van den staat, die welmeenend maar onpractisch is.
Hier geldt het dus een streven naar het geleidelijk overwinnen van bestaande
tegenstellingen en naar het vinden van grondslagen voor het scheppen van parallel
loopende belangen in het bedrijf.
Wat onze expansie naar buiten toe betreft, wanneer wij onze uitvoerstatistieken
raadplegen, blijkt, dat onze uitvoer zich voor ongeveer 60% richt naar de landen, die
ons omringen: Duitschland, Engeland, België en Frankrijk, voor 15% naar overig
Europa, Turkije inbegrepen, doch met uitzondering van Sovjet-Rusland.
Nederlandsch-Indië neemt ongeveer 9% van onzen uitvoer, de Vereenigde Staten
ca. 3½%. Tellen wij de genoemde landen bij elkaar, dan blijft er ongeveer 12% over
voor alle niet genoemde buiten-Europeesche landen. Zoo gaat naar geheel
Zuid-Amerika ongeveer 2½% van onze export, naar geheel Afrika ca. 3%, naar China
⅓%, terwijl de percentages, die onze invoer in de statistieken van die landen inneemt,
belachelijk laag zijn. De gevolgtrekking, welke men uit deze verhoudingen maakt,
is, dat zonder dat wij onze bestaande afzetgebieden in het minst te verwaarloozen
hebben, inzonderheid Indië niet, onze pogingen er op gericht moeten zijn, elders
onze belangen uit te breiden en voor de toenemende productie van ons land, die bij
toenemende dichtheid der bevolking onvermijdelijk is, op vermeerderden afzet in
de grootendeels nieuwe gebieden - nieuw in economischen zin - uit moeten zijn. Het
is natuurlijk geen geringe taak voor een klein land, dat tot nu toe geen groot-industrie
bezit - en b.v. geen rails levert om spoorwegen in nieuwe landen aan te leggen terrein te veroveren, vooral niet omdat de invoerbelemmeringen welke ook die af
gelegen landen scheppen, eerder toe- dan afnemen. Maar die nieuwe landen kunnen,
hoezeer geneigd om eigen industrieën kunstmatig uit den grond te werken, lang niet
en in langen tijd niet in hun eigen behoeften voorzien en zullen naarmate zij zich
ontwikkelen, meer en meer importeeren en ook van de meer geperfectionneerde
verbruiksgoederen, welke meerendeels door onze bedrijven geleverd worden. Maar
van meer algemeene beteekenis blijft de levering van productieve goederen,
spoorstaven, dwarsleggers, schepen,
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machine-installaties, enz. In de laatste categorieën presteeren wij niet onaanmerkelijk.
Het is te hopen, dat ons hoogovenbedrijf mettertijd ook tot de productie van staal in
verschillende vormen, die wij tot nu toe niet leveren, zal bijdragen. Een ander punt
is het volgende. Onze uitvoer is in de laatste tien jaar niet onbevredigend toegenomen,
doch verbetering juist voor de middengroote bedrijven is gewenscht. Wanneer men
in aanmerking neemt, dat de uitvoer van electrische toestellen, radio-artikelen en
gloeilampen in 1925 3,65% van de uitvoerwaarde van alle fabrikaten en in 1929 12%
daarvan in beslag nam, lijkt de groei nogal eenzijdig geweest te zijn. Laat ons ook
niet over het hoofd zien, dat de opdrachten der Bataafsche Petroleum Maatschappij
eveneens, in onzen uitvoer een groote rol spelen. Er is dus voor menigeen aanleiding
te onderzoeken, hoe en waar hij zijn afzet kan uitbreiden. Natuurlijk zijn, ik behoef
het U niet te zeggen, veel reizen en goede talenkennis onmisbare zaken, een
verbetering van den officieelen voorlichtingsdienst is zeer gewenscht, maar ik
verwacht daarvan echter alleen dan iets belangrijks, indien de geheele leiding van
de regeeringsbemoeiingen op economisch gebied in deskundige zeer bekwame handen
gecentraliseerd wordt, die met het bedrijfsleven eng voeling houden Daarvoor is een
kracht van de eerste orde noodig. Voorts is kapitaal noodig, kapitaal, dat evenwel
meestal beschikbaar blijkt te zijn, wanneer belanghebbenden aannemelijk kunnen
maken, dat de winst tegenover het te loopen risico aantrekkelijk is. Ik betwijfel sterk,
of kunstmatig verstrekte credieten, zooals bijvoorbeeld in Engeland van staatswege
geschiedt, de exportbelangen op gezonde wijze dienen. Hier te lande is de poging
mislukt. Of de exporteur kan het zelf wel, met of zonder hulp van zijn bank, òf met
behulp van den Staat verleent men gewaagd crediet, dat waarschijnlijk vroeg of laat
tot verliezen leidt.
Een ander punt is nog van belang. Vestigingen van landgenooten in het buitenland
zijn niet overtalrijk en toch is de tusschenkomst van ter plaatse gevestigde
landgenooten in niet goed bekende landen zeer gewenscht. De vele niet-Nederlandsche
huizen - vaak Duitsche - bezitten lang niet die belangstelling voor de plaatsing van
het Nederlandsche product als de landgenoot. Anderzijds wordt het succes van den
in het buitenland gevestigden Nederlander bemoeilijkt, doordat hij van de
Nederlandsche relaties alleen moeilijk leven kan en uit den aard der zaak minder
gemakkelijk blijvende verbindingen met buitenlandsche industrie of exporthandel
aanknoopt. Toch zal hij daarnaar ook moeten streven en naarmate het Nederlandsche
bedrijfsleven zich nieuwe afzetgebieden verwerft en weet zijn product aan te passen
aan de wenschen der afnemers, wordt de kans van slagen van Nederlandsche
vestigingen in het overzeesche vergroot, mits zij goed geleid zijn. En hier doet zich
weer een verschijnsel voor, dat vermeld dient te worden. Er bestaan gelukkig in den
vreemde hier en daar Nederlandsche huizen, die met succes werken, maar een ernstige
moeilijkheid is de geringe beschikbaarheid van goede krachten. Ons land is boordevol,
heeft den roep van sedert eeuwen een handelsland bij uitstek te zijn en toch zijn de
geschikte menschen om zelfstandig en met succes handelszaken in den vreemde te
leiden, uiterst zeldzaam. Het aantal mislukkingen door eigen schuld is groot. Toen
ik in 1921 te Buenos Aires vertoefde, waren alle Nederland-
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sche daar gevestigde zaken, met enkele uitzonderingen, geliquideerd. De crisis had
hun allen den nek omgedraaid. In andere landen is het veelal niet beter gegaan. Vele
van de Nederlanders, die zich laten vinden, om zich in het buitenland te vestigen,
vatten hun zaak of de hun toevertrouwde belangen te romantisch of te luchthartig
op, vooral in de beoordeeling van algemeene verschijnselen, in het bijzonder van
crediettoestanden en credietwaardigheid. Komen deze laatste factoren niet in het
spel, zooals bijvoorbeeld bij vertegenwoordiging van scheepvaartmaatschappijen
het geval is, dan is de zaak van dat oogpunt eenvoudiger, maar in den eigenlijken
handel en in het bankwezen is een rustige beoordeeling van financieele risico's een
voornaam ding. Dat onze menschen daarin veelal te kort geschoten zijn, is aan
gebrekkige praktijkscholing te wijten, misschien ook wel aan een opvoedingsfout.
Onze onderwijsinrichtingen leveren te weinig jongens af, die geleerd hebben
zelfstandig te denken of daartoe in de praktijk gemakkelijk te brengen zijn. De eischen
bij de eindexamens moeten met de behoeften des tijds rekening houden, maar, wanneer
men te ver gaat, hetzij dat men langs formules africht of het zwaartepunt zoekt in de
theorie van het zakenleven, dan krijgt de ontwikkeling van de algemeen menschelijke
eigenschappen geen voldoende kans. Een zeer goede technische, wetenschappelijke
of economische grondslag is noodig of gewenscht voor hen, die hem in zich opnemen
kunnen, maar daarnaast karakter, en geen onnoodige ballast. Er is een groot verschil
met veertig jaar geleden, toen men zich hier nog weinig aantrok van hetgeen buiten
Nederland op economisch gebied omging, maar een voortgezet streven om onze
jongens de combinatie van voldoende onderlegging en een open oog voor practische
mogelijkheden bij te brengen, is een eerste noodzakelijkheid.
Ten slotte vragen wij ook voor Nederland een wijs bestuur - over Indië had ik het
reeds. In de eerste plaats een financieel beleid, dat onze staatsschuld vermindert en
de lasten op de bedrijfsresultaten en op het consumptievermogen geleidelijk doet
afnemen en een sociale politiek, die vooruitstrevend mag zijn, maar rekening houdt
met de draagkracht in het bedrijfsleven - op economisch gebied meer kennis. Gelukkig
zijn wij daarvan niet afhankelijk. Laat ons niet smalen op Nederlandsche laksheid,
noch pralen op Nederlandschen durf, ons devies zij dat van Karel V, in wiens rijk
de zon nimmer onderging, maar de strijdklaroen ook nooit zweeg: ‘plus ultra’, langs
hoogten en laagten, rustig en beraden.
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Bijlage 18
Paniek of bezinning?1
(vgl. p. 876)
De indiening bij en de aanneming door de Tweede Kamer van het suikerwetje is een
verschijnsel van den totaal onvoorbereiden toestand, waarin zich de leiding van
economische aangelegenheden in onze staatshuishouding bevindt. Het is een
angstmaatregel, gelanceerd zonder beschouwing van zijn verband met andere
bedrijven en verdere maatregelen, goedgepraat (want zwart wordt nu eenmaal niet
wit, als men het zoo noemt) als niet strijdig met de Handelsconventie van Genève,
zelfs zonder tijdelijk karakter, en goedgekeurd uit vrees voor stemmenverlies in den
landbouw.
Ik noemde den toestand bij onze officiëele bestuursorganisatie onvoorbereid,
omdat hij volstrekt onvoldoende is om de Regeering de juiste beteekenis van de
huidige prijsinzinking, die de wereld en ook Nederland (wellicht in mindere mate
dan vele andere landen) teistert, en dientengevolge het te verwachten effect van
overwogen regeeringsmaatregelen op de economie des lands te doen kennen. De
inzinking is voortgesproten uit een complex van oorzaken: een onvoldoende
goudvoortbrenging, meer nog een onjuist gebruik van de aanwezige goudvoorraden
(opstapeling in enkele landen), sterke vermeerdering der voortbrenging door de
toepassing van revolutionnaire ontdekkingen op chemisch en technisch gebied,
kunstmatige bevordering van de productie door bescherming, belemmering van den
afzet der producten alweer door bescherming, de psychologie der kapitaalbezitters,
die zich in een zoo ontwrichte markt zoowel ten opzichte van de artikelen zelve als
van de produceerende ondernemingen terughouden, de betrekkelijk geringe daling
der detailprijzen, welke het verbruik, in zekere mate reeds door werkeloosheid geremd,
niet stimuleert. De goede, maar nog niet voelbare, zijde van dat alles is de stagnatie
in de vraag naar kapitaal, dat, althans in korten credietvorm, om emplooi bedelt behalve tot nu toe in ruil voor goederen en gereed ligt om bij een wending ten goede
ontplooiing van nieuwe ondernemingsgeest mogelijk te maken en een stijgend
prijsniveau wettigt.
Intusschen bevinden wij ons nog te midden der moeilijkheden in nagenoeg alle
takken van het bedrijfsleven bestaande. De landbouw heeft op de meest doeltreffende
wijze alarm geslagen. Zijn toestand is echter in de geheele wereld slecht en in menig
land slechter dan ten onzent. Dat hij ten onzent

1

Bron: Algemeen Handelsblad 9 juli 1930.
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slecht is, moet ten deele aan tijdelijke omstandigheden toegeschreven worden - goede
oogsten elders van de bodemproducten, welke wij uitvoeren. Of de toestand bij onze
bodembedrijven ongunstiger is dan in sommige takken van de nijverheid, in de
scheepvaart, waarin hij ellendiger is dan ik hem gekend heb, of in den handel, waar
hij alles te wenschen overlaat, staat te bezien. Men heeft echter gemeend, dat hulp
aan den suikerboer, wiens cultuur een vrij verstrekkende beteekenis voor andere
bodembedrijven bezit, bijzonder dringend is en gaat - nog niet eens tijdelijk - den
raffinadeur beschermen, indien althans de Eerste Kamer het voorbeeld van haar
luchthartige zuster in de Staten-Generaal volgt. En een landbouw crisis-commissie
broeit op verdere maatregelen. Reeds schijnt men in den Haag over graanrechten
doende. Is dit gerucht juist, dan is men er zijn hoofd geheel kwijt, want geen maatregel
zou onze economie zoodanig op losse schroeven zetten als de belasting van onze
voornaamste voedingsstof.
Dat men tot bezinning kome! De tijd is ernstig en wordt nog ernstiger, wanneer
Engeland, wat met de vervanging te eeniger tijd van het Arbeiderskabinet door een
conservatieve regeering samenhangt, zijn tariefmuren tegen invoeren van het vasteland
optrekt. Men kan den toestand slechts verergeren door het nemen van maatregelen
op de wijze van het suikerwetje en door zich uitsluitend te laten leiden door de
uitspraken van een eenzijdig samengestelde commissie, die slechts één tak van het
bedrijfsleven bekijkt.
De ernst van den tijd vordert, dat het geheele bedrijfsleven beschouwd wordt - dat
eindelijk en terstond geschiede, wat reeds jarenlang in orde had moeten zijn: het
coördineeren van de departementale bemoeiingen met de economische belangen des
lands. Het staatsorganisme staat tegenover de conjunctuur verschijnselen droevig
onbevattelijk. Geen bekwame kop, geen alle bedrijfstakken omvattende leiding is
aanwezig. Het treft toevallig, dat dezer dagen het verslag van de Commissie voor de
Economische Voorlichting verscheen. Tijd om het te bestudeeren heeft mij nog
ontbroken; zoodat het voorbarig zou zijn, er een oordeel over te vellen: het lijkt mij
echter, dat de ministerieele verantwoordelijkheid bij de verwezenlijking van de
voorstellen der Commissie zoek is. Weliswaar legt het rapport begrijpelijkerwijs den
vinger op dezelfde wonde plek: gebrek aan coördinatie tusschen het werk der
departementen. Maar economische voorlichting, hoe gewichtig de verbetering daarvan
ook zij, is maar een onderdeel van het vraagstuk: wat moet de uitrusting zijn, om de
Regeering in de gelegenheid te stellen, den economischen toestand in zijn
verschillende geledingen, de ontwikkeling ervan, zooveel mogelijk te overzien en
zich bij het voorbereiden van maatregelen rekenschap te geven van de inwerking
ervan niet alleen op den bedrijfstak, dien zij meer in het bijzonder betreffen, maar
op het bedrijfsleven in het algemeen; immers een der groote misstanden van het
oogenblik is het ontbreken van inzicht in de wisselwerkende invloeden van
waardeveranderingen in één bedrijf op die in een ander bedrijf en van buitenlandsche
gebeurtenissen op ons geheele nationale zakenbestel.
Noodig is een Ministerie van Arbeid en Economische Zaken met een hoogst
bekwaam, goed betaald economist als directeur-generaal aan het hoofd van den dienst
‘Economische Zaken’, gesteund door bekwame helpers; het komt in de eerste plaats
op de hoedanigheid der personen aan. Dit
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departement beoordeele en behartige de belangen van het geheele bedrijfsleven, ook
die van den landbouw. Men weersta den drang naar een afzonderlijk departement
van landbouw: van eenzijdige wetgeving is slechts schade voor het algemeen te
verwachten. De Minister zij bijgestaan door een Raad van Bijstand van 10 à 12 leden,
voormannen uit verschillende takken van het bedrijfsleven, enkele uit de
arbeiderswereld, beantwoordende aan hooge eischen van bekwaamheid, algemeene
economische ontwikkeling en integriteit. Hij vergadere met dezen Raad in
tegenwoordigheid van zijn ambtgenoot van Buitenlandsche Zaken - en voorzoover
gewenscht de Ministers van Financiën en Koloniën - den chef van Economische
Zaken en Buitenlandsche Zaken en den voornoemden directeur-generaal. De
aanwezigheid van Buitenlandsche Zaken is bepaald vereischt, om aan dit departement
voldoende voeling met de economie des lands te verzekeren. Men scheppe voorts
een raadgevend college voor de bodembedrijven, zooals voor den nijverheid reeds
bestaat, raadplege over handel en scheepvaart geregeld de Kamers van Koophandel
der groote handelssteden, voor visserij en middenstand de daarvoor aangewezen
lichamen, voor Indische belangen, voorzoover zij bij voor Nederland beraamde
maatregelen betrokken zijn, den Ondernemersraad. Voor binnenlandsche
vervoersaangelegenheden zal waarschijnlijk een college noodig zijn, waarin de spooren tramwegen, de binnenscheepvaart en de vrachtautohouders vertegenwoordigd
zijn. De adviezen van deze lichamen worden aan den Minister van Arbeid en
Economische Zaken gericht. De Commissie voor Economische Politiek (Departement
van Arbeid, Handel en Nijverheid) en de Raad van Bijstand voor Economische Zaken
(Departement van Buitenlandsche Zaken) kunnen in deze orde van zaken gevoegelijk
opgedoekt worden.
Dit is niet meer dan een schets van hetgeen voor de zoo goed mogelijke verzekering
van onze nationale belangen noodig - en in de huidige omstandigheden urgent schijnt. Overleg kan eenig ander inzicht, niet ten aanzien van het stelsel, maar van
de onderdeelen brengen. De grootste bezorgdheid voor de toekomst des lands is
gewettigd, indien men met de tegenwoordige stelselloosheid en gebrek aan algemeene
kennis blijft legisleeren.
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Bijlage 19
6 Februari 1932
Brief van Heldring aan Nederbragt
(vgl. p. 907)
Hooggeachte Heer Nederbragt,
De heer Van Walree gaf mij ter vertrouwelijke kennisneming Uw artikel over de
‘Handelspolitiek in den smeltkroes’, waarvan ik met zeer veel belangstelling kennis
nam en dat, zooals men verwachten mag, den stempel draagt van deskundige studie
en eigen opvatting. Daar U blijkens Uw mededeeling aan den heer van Walree mij
vrij laat, eenige opmerkingen over den inhoud te maken, moge ik het volgende in
het midden brengen.
Uw meening, dat de crisis niet een internationale is, maar een complex van
nationale, deel ik niet en ik zou ook niet gaarne gerangschikt willen worden onder
de lieden, die het antwoord schuldig blijven op de vraag, welke oorzaken dan wel
internationaal zijn, of die daarop een antwoord geven, dat slechts past bij een zeker
aspect van de zaak, waarvoor iemand zich in het bijzonder interesseert. Ik ging de
oorzaken, welke tot de crisis leidden, in mijn vorige jaarrede (Januari 1931) na en
kwam tot een conclusie, die ik ook nu nog handhaaf.
De primaire oorzaak is mijns inziens de wereldoorlog, een internationaal
catastrophaal gebeuren, hetwelk een ontzettende kapitaalvernietiging en een volkomen
verplaatsing van credit- en debetkarakter tusschen Amerika en Europa en tusschen
de Europeesche staten onderling ten gevolge had. De grootendeels uit den oorlog
resulteerende verbeteringen van de productiemethoden op industrieel en agrarisch
gebied1 brachten in zeer vele landen een overproductie teweeg, in de eerste plaats
van grondstoffen en eerste levensmiddelen welker plaatsing bemoeilijkt werd door
de beschermende politiek der afnemende landen, terwijl omgekeerd de
productiegebieden van grondstoffen en eerste levensmiddelen hun industriëele
aspiraties eveneens door het heffen van tolmuren trachtten te bevredigen. Dus aan
de eene zijde overproductie, aan de andere zijde bemoeilijking van het verbruik, dus
onderconsumptie, met andere woorden eerste oorzaak van de crisis (den oorlog niet
medegerekend): overproductie, tweede oorzaak: protectionisme. Een zeer belangrijk
verschijnsel, derde oorzaak, dat daar tusschendoor speelt,

1
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zijn de gevolgen van den Vrede en de daaruit voortvloeiende regelingen van
herstelbetalingen en oorlogsschulden, aan Amerika te voldoen. Daardoor werd
Duitschland tot het opbrengen van enorme sommen veroordeeld, die het alleen in
goederen kon betalen en, aangezien Amerika weigerde betaling in goederen te
ontvangen, moest men zijn toevlucht nemen tot ‘transfers’ in goud, die echter alleen
mogelijk waren, zoolang het groote crediteurland Amerika credieten aan Duitschland
verschafte. Frankrijk volgde in een later stadium het voorbeeld van Amerika; het is
eveneens een crediteurnatie en bemoeilijkt eveneens de afbetaling van vorderingen
in den eenigen natuurlijken vorm: goederen en diensten. Vandaar opeenhooping van
goud in de Vereenigde Staten en Frankrijk en het falen van den gouden standaard.
Aan de verdere oorzaken kan men mijns inziens moeilijk een rangorde verleenen:
verkeerd gebruik door Amerika van zijn nieuwe credietmacht, zoowel in de
Vereenigde Staten zelven als daarbuiten, eerst overvloedige credietverleening, gestraft
door zeer sterke inkrimping (het keerpunt was de beurskrach te New York in
September 1929); voortdurend politiek wantrouwen in Europa als gevolg van de
bepalingen van het vredesverdrag, voortdurend afnemende credietwaardigheid van
producenten en de produceerende landen, dientengevolge hand over hand toenemende
faillissementen, bevriezing van voorschotten, door de banken verleend, wantrouwen
in de banken, terugtrekking van deposito's, oppotten van goud en bankbiljetten,
toenemende moeilijkheid van het financieren van de goederenbeweging, verzwakking
der debiteurlanden, maatregelen aldaar genomen om hun deviezenvoorraad te
beschermen, enz., enz. Dit alles zijn internationale verschijnselen, die langs soms
onnaspeurlijke kanalen van het eene land op het andere inwerken en het geheele
samenstel der wereldeconomie onder de hevigste crisis doen zuchten, die zij ooit
gekend heeft.
Deze internationale crisis werkt op de afzonderlijke landen op verschillende wijze
in, al naar mate het land crediteur of debiteur is, de bevolking ontwikkeld, rustig,
onwetend, emotioneel, arbeidzaam of gemakzuchtig is, het zich bij het langzamerhand
toenemen van de crisis in een goeden of slechten toestand bevond (Engeland slecht,
Nederland goed). Zoo hebben de moeilijkheden in elk land hun eigen geaardheid en
lijkt het, alsof zij hun nationale crisis doormaken; in werkelijkheid is alles onderhevig
aan de wereldcrisis, al kunnen er locale crisisfactoren zijn. Daarom zijn ook nationale
middelen tot bestrijding van de crisisverschijnselen weinig doeltreffend, al moeten
zij genomen worden om althans de verlichting te brengen, die mogelijk is. Daarbij
moet men echter zeer voorzichtig te werk gaan, opdat men niet de crisis verlenge.
Hiermede komen wij op de positie van Nederland en met Uw beschouwing daarvan
ben ik het grootendeels eens. Uw bedoeling is voornamelijk, de handelspolitiek te
bezien en daarom wijdt U maar één passage aan het uitgavenpeil in Nederland, waarin
U zich bepaalt tot het U afvragen, of wij niet al te kwistig zijn. Dit is mijns inziens
inderdaad het eerste beletsel tegen herstel, dat weggenomen moet worden. Uitgaven
van publiekrechtelijke lichamen zijn veel te hoog, vooral tengevolge van het te hooge
loon voor den werkman en in de eerste plaats voor den gemeente-werkman
(hoofdambtenaren worden vaak onvoldoende betaald). Wij kunnen de crisis niet
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overwinnen, zonder dat wij onze productiekosten zeer aanzienlijk verlagen en dit is
voor 90% een loonkwestie. Ook mijnerzijds zij dit en passant opgemerkt.
Overigens zult U vermoedelijk zelf ten aanzien van den handelspolitieken toestand
op heden anders denken dan op 7 Januari, de dateering van Uw artikel, en met name
over de vermoedelijke werking der bedoeling der contingenteering. De eerste
maatregel, ingevolge de nieuwe wet genomen, is mijns inziens een handelspolitiek
vandalisme en zal vermoedelijk blijken een domheid van de eerste orde te zijn (dit
zij aan een ander adres gezegd): misschien maar goed, opdat men spoedig van de
dwalingen zijnsweegs terugkome.
Tenslotte moge ik nog een principieel punt aanraken. Ik ben langzamerhand tot
het inzicht gekomen, dat het tijdstip aangebroken is, waarop wij ernstig moeten
overwegen, in handelsverdragen met aangrenzende of dichtbij ons gelegen landen
preferentiëele tarieven op te nemen, indien zich daartoe de gelegenheid biedt, en
wijziging van onze houding in de meestbegunstiging in het geval van werkelijk
regionale verdragen. Het is bijvoorbeeld niet onmogelijk dat Engeland na de
Conferentie van Ottawa over een verdrag met ons op een dergelijke basis zal willen
onderhandelen en ook kan dit vroeg of laat het geval zijn met België en Denemarken,
indien wij althans met dit laatste land onze betrekkingen niet al te zeer hebben
bedorven. Het lijkt mij in het tegenwoordige streven naar autarchie de eenige weg
om den terugkeer naar een vrijeren handel open te houden, maar ik erken aanstonds,
dat er overwegende bezwaren kunnen bestaan.
Onder dankzegging voor de toezending van Uw artikel en met beleefde groeten,
Hoogachtend,
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Bijlage 20
Augustus 1930
Is ratificatie van de Handelsconventie door Nederland gewenscht?
(vgl. p. 877)
De Handelsconventie bedoelt een korte periode van vijf maanden, eventueel met zes
maanden verlengbaar, van relatieve rust op internationaal tariefgebied in het leven
de roepen, welke men aan besprekingen van het zoogenaamde ‘programme’ de
négaciations ultérieures' ter verbetering van het internationale handelspolitieke verkeer
wil wijden. De zakelijke punten zijn:
1o. Nederland verbindt zich (evenals Engeland, Denemarken, Noorwegen en
Portugal), tijdens den duur der Handelsconventie geen beschermende rechten te
verhoogen of nieuwe beschermende rechten in te voeren (art. IV), terwijl, indien het
een fiscaal recht verhoogt en instelt, zóó, dat het een ander land daarmede benadeelt,
dit land de Conventie met een termijn van één maand kan opzeggen (art. V).
2o. Terwijl alle partijen zich verplichten, de tusschen hen bestaande bilaterale
handelsverdragen gedurende den duur der Handelsconventie niet op te zeggen, kunnen
andere landen dan de hierbovengenoemde hun invoerrechten verhoogen of nieuwe
invoeren, waartegenover staat, dat een land, dat zich door zoodanige handeling
geschaad acht, kan verzoeken, onderhandelingen over die verhooging (of invoering)
van invoerrechten met den betrokken staat aan te knoopen Leveren die
onderhandelingen binnen twee maanden geen resultaat op, dan kan de benadeelde
partij de Handelsconventie met onmiddellijken ingang opzeggen.
De bovenstaande procedure staat echter voor de groep landen sub 1o. genoemd
niet open, wanneer de verhoogde of nieuwe invoerrechten der tweede groep landen
betrekking hebben op agrarische producten.
Het is voornamelijk dank zij den eersten Nederlandschen gedelegeerde te Genève,
dat deze Conventie geteekend werd. Ratificeert Nederland niet, dan desavoueert de
Regeering daarmede niet alleen het werk van haar delegatie, doch komt zij met zich
zelve in strijd, zonder dat een novum daartoe aanleiding geeft. De crisis bestond
reeds ten tijde der teekening en de verhooging van agrarische rechten hadden
Duitschland en Frankrijk zich destijds reeds voorbehouden. Van Duitschland stond
de verhooging zelfs vast, ofschoon men een onbehoorlijke daad als de
Fransch-Duitsche transactie niet
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kon voorzien. Weigert Nederland te ratificeeren, dan zou de Conventie vervallen en
tevens de laatste mogelijkheid voor een poging tot verbetering van den toestand.
Men moge, voornamelijk op grond van hetgeen Duitschland en Frankrijk doen en
van hetgeen misschien in Engeland zal geschieden, sceptisch nopens de resultaten
van het voortgezet overleg zijn, de morele verantwoordelijkheid voor het verhinderen
van dit overleg ware voor Nederland niet aanvaardbaar.
Hoe groot is het nadeel der gebondenheid tegenover het voordeel van te kunnen
onderhandelen naar aanleiding van verhooging van invoerrechten door een ander
land? In aanmerking genomen, dat tariefmaatregelen, welke men hier te lande
eventueel zou willen nemen (thans in het midden gelaten of zij gewenscht zijn)
voorafgaand onderzoek, dus eenigen tijd van voorbereiding vereischen, zou de
onthouding, welke Nederland zich door ratificatie voor den tijd van vijf of elf maanden
oplegt, geen feitelijk nadeelige gebondenheid medebrengen, terwijl het novum van
de mogelijkheid van onderhandelingen naar aanleiding van een autonome
tariefswijziging in een anderen staat een bepaalde vooruitgang beteekent en het ons
vrij staat uit de Conventie te treden, wanneer de onderhandelingen na eenigen tijd
blijken vruchteloos te zijn. Wij behouden dus, bij ratificatie, het recht onze vrijheid
te hernemen, indien het gedrag van andere staten al te zeer teleurstelt. Bovendien
mag het een voordeel geacht worden, dat bestaande handelsverdragen gedurende
den duur der Conventie niet opgezegd kunnen worden. Bedenkt men dan nog, dat
de Handelsconventie slechts middel is tot bereiken van het doel: verdere besprekingen
mogelijk te maken, welke tot verbetering van den handelspolitieken toestand moeten
leiden, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan het onder het oog zien van de
gevolgen van het vervallen van de concentie voor de in- en uitvoerverboden over
een aantal landen wegens het niet ratificeeren door Polen, dan is er alle aanleiding
om met aandrang tot ratificatie te adviseeren.
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Bijlage 21
Nota betreffende de financiële toestand der Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij van 30 Maart 1932
(vgl. p. 968)
De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., opgericht in 1856,
onderhoudt een stelsel van tezamen 18 lijnen;
a) van Amsterdam en Rotterdam naar alle landen van het Europeesche vasteland
(met uitzondering van Noorwegen en voor het tegenwoordige van de Baltische
Landen en Rusland), Klein-Azië en Noord-Afrika.
Deze lijnen, met vrachtschepen gedreven, bestaan meerendeels reeds 50 à 60 jaren,
sommige zelfs sedert de oprichting der maatschappij. Hoewel het intereuropeesch
vervoer minder sterk achteruitgegaan is dan het transatlantische, werken deze liinen
reeds sedert de crisis van 1921/2 niet zoo gunstig als vóór den oorlog. daar de hooge
vaste lasten op de kleine schepen in de Europeesche vaart zwaarder drukken dan op
de grootere in de transatlantische vaart gebruikte schepen.
b) van bovengenoemde havens naar de Nederlandsche West-Indische Koloniën,
Noordelijk en Westelijk Zuid-Amerika, Centraal-Amerika en de Antillen.
Deze lijnen spruiten voort uit den dienst, welken de door de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij overgenomen Koninklijke West-Indische
Maildienst op Suriname en Curaçao sedert 1880 onderhield. Onder het beheer der
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij werd deze dienst in een
Suriname Lijn en Colon Lijn gesplitst, beide met passagiersschepen gedreven. Voorts
werden, zoowel met het oog op den Nederlandschen uitvoer als op de belangen der
Nederlandsche markten, voornamelijk die der koffiemarkt, nieuwe lijnen met
vrachtschepen begonnen, die dank zij den grooten bloei, die verschillende bedrijven
(o.a. petroleum) in Zuid-Amerika doormaakten, na den oorlog zeer bevredigende
resultaten opleverden. Hetzelfde gold voor de passagiersdiensten tot en met 1930.
c) van New York naar Haiti, Curaçao en Venezuela.
Deze met vrachtschepen onderhouden lijn is een noodzakelijke aanvulling van het
verlengstuk Curaçao/New York der Suriname Lijn voor het vervoer van goederen
in beide richtingen - o.a. naar en van Maracaibo, het centrum van het oliebedrijf in
Venezuela. Zij heeft tot aan het uitbreken van de crisis in Noord-Amerika in het
einde van 1929 zeer goed gerendeerd.
d) kustlijnen tusschen Curaçao en Maracaibo (met een speciaal daarvoor
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gebouwd passagiersschip), Curaçao en Santo Domingo, Curaçao en de Bovenwindsche
eilanden (waarvoor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij een
onvoldoende subsidie van ƒ 2750, - per reis van het koloniale gouvernement ontvangt).
Deze lijnen dienen voornamelijk tot voeding van onze hoofdlijn (de verbinding
met de Bovenwindsche eilanden dient uitsluitend een rijksbelang).
e) bovendien bezit de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij alle
aandeelen in de Nieuwe Rijnvaart Maatschappij, die met stoomschepen en
sleepschepen een geregelden dienst tusschen Amsterdam en de Rijnhavens onderhoudt
en onmisbaar zoowel voor de hoofdstad als voor de zeelijnen der Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij is.
De vloot der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij bestaat thans uit
12 passagiersschepen metende 60.600 bruto register tonnen tezamen, en 72
vrachtschepen, metende 271.145 ton draagvermogen; 7 vrachtschepen en 2
passagiersschepen zijn opgelegd, de laatste met het doel verkocht te worden. De
vloot onderging geen vermeerdering sedert het einde van 1930, in 1931 werden 6
vrachtschepen van tezamen 16.925 ton draagvermogen en één passagiersschip aan
het buitenland verkocht.
Haar geplaatst maatschappelijk kapitaal ƒ 25.000.000, -, de eenige beschikbare
reserve ƒ 2.500.000, - na noodzakelijke afschrijvingen per 31 December 1931 ten
bedrage van ongeveer ƒ 10.000.000, - (welke uit de reserves geput moesten worden)
op de waarde der schepen en andere bezittingen. Haar vloot staat voor ƒ 33.283.000,
- (aanschaffingswaarde ƒ 96.876.000, -) te boek, d.w.z. ƒ 80, - per ton d.w. voor de
vrachtschepen en ƒ 190, - per ton bruto register voor de passagiersschepen. Haar
obligatieschuld bestaat uit 3 leeningen, t.w.
a) een 4% leening 1909 restant ƒ 400.000, b) een 4½% leening 1914 restant ƒ 880.000, Van ieder dezer leeningen wordt jaarlijks ƒ 80.000, - afgelost.
c) een 5% leening 1927 groot ƒ 9.333.000, Te beginnen met Augustus 1932 moet op deze leening jaarlijks ƒ 623.000, - afgelost
worden (uitloting in Mei 1932).
De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij heeft groote beteekenis
voor de handelsrelaties van Nederland (en zijn West-Indische Koloniën) met de
havens, welke haar schepen aanloopen. Buitenlandsche lijnen, die in haar plaats
zouden treden, indien zij mocht verdwijnen, zouden onmogelijk in dezelfde mate de
Nederlandsche belangen kunnen dienen, omdat hun nationale belangen voorgaan en
zij, elders gevestigd zijnde, niet het contact met het Nederlandsche bedrijfsleven
zouden kunnen onderhouden als de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij, welke daarvan deel uitmaakt, het doet.
Dat de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, wier vloot voor 70%
in Nederland gebouwd werd en wier uitrusting, proviandeering en onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden voornamelijk in Nederland geschieden, als werkverschafster
een niet onaanzienlijke factor in het economische samenstel des lands is, behoeft
wel niet nader betoogd te worden.
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Zij zorgt voor een meer dan aan redelijke eischen voldoende scheepvaartverbinding
tusschen moederland en West-Indische Koloniën en tusschen deze en New York.
Zooals ook bij navraag bij de officiëele vertegenwoordigers der Nederlandsche
Regeering in het buitenland zou blijken, geniet zij wegens haar regelmatigheid, de
zorgen aan de goederen en passagiers besteed, een zeer goeden naam. Haar verdwijnen
van de zee zou aan het prestige van Nederland een zwaren slag toebrengen.
Het bedrijf, ook dat van den Koninklijke West-Indische Maildienst, behoorde, met
uitzondering van de oorlogsjaren, sedert vele jaren niet tot de zeer winstgevende. De
concurrentie was steeds hevig. Zij deelde omstreeks 1900 dividenden van 10% uit,
later van 3 à 8%, in en onmiddellijk na den oorlog van 10 à 20%, doch de geweldige
daling der vrachten van het hoogtepunt, waarop zij in 1919/20 stonden, bracht de
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij ernstige verliezen toe, die
echter langzamerhand door krachtige bezuinigingen en door de zich stabiliseerende
toestanden omstreeks 1925/6 overwonnen werden. Ook de belangrijke reserves, die
zij in de oorlogsjaren opgebouwd had, droegen er toe bij, haar over de grootste
moeilijkheden heen te helpen. Na zes jaar onderbreking kon zij over 1927 weder 3%
en over 1928 en 1929 5% dividend uitbetalen. Steeds werd op de bezittingen
afgeschreven in een mate, welke voor normale tijden als ruim mocht gelden.
De last, waaronder de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij sedert
den oorlog gebukt gaat, was de onveranderlijkheid der vaste lasten (voornamelijk
loonen en rente) tegenover de daling der inkomsten als gevolg van een overmaat van
scheepsruimte, in sommige gevallen door buitenlandsche regeeringen gesubsidiëerd
(Amerikaansche, Fransche, Spaansche en Italiaansche regeeringen in het geval der
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij). Onder den last der loonen
lijdt de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij meer dan andere
reederijen, daar zij haar Europeesche diensten met betrekkelijk kleine schepen moet
onderhouden, wier bemanning niet evenredig geringer, maar wier exploitatiekosten
wel onevenredig hooger dan die van groote schepen zijn. Zij heeft met inbegrip der
Nieuwe Rijnvaart Maatschappij ca. 4800 werknemers in dienst en betaalde in 1931
ongeveer ƒ 8.900.000, - aan loon alleen aan Nederlandsche werknemers.
De crisisjaren van 1930 en 1931 onderbraken opnieuw de opgaande lijn, zooals
uit de volgende cijfers valt af te leiden:
1929
2.208.473

1930
1.953.925

1931
1.720.219

besomde bruto
vrachten

ƒ 36.653.000

ƒ 31.106.000

ƒ 24.682.000

besomde
passagegelden

- 4.681.000

- 4.917.000

- 4.409.000

totaal bedrag der
inkomsten

- 44.070.000

- 38.448.000

- 30.819.000

totaal bedrag der
uitgaven

- 37.723.000

- 34.873.000

- 30.524.000

aantal vervoerde
tonnen lading
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millioen, van 1930 op 1931 met ƒ 7,6 millioen, waartegenover dat der uitgaven
onderscheidenlijk met ƒ 3,85 millioen en ƒ 4,35 millioen verminderde. Deze
vermindering van uitgaven is het gevolg van de geringere kosten, verbonden aan een
afnemend vervoer, zoo ook van dalende prijzen voor brandstoffen en
verbruiksartikelen. Zij werd voorts verkregen door: 1o rationalisatie, waarmede de
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij trouwens sedert jaren bezig is
en vele tonnen gouds per jaar heeft uitgewonnen, 2o loonsverlaging (kantoorpersoneel
en directie in 1931 volgens een schaal, loopende van 3% tot 25%, scheepsofficieren
en machinisten 10%; verdere verlagingen kwamen eerst in 1932 tot stand), 3o ontslag
van personeel, 4o achteruitzetting in rang en salariëering van gezagvoerders en
stuurlieden en machinisten (in verband met den verkoop van schepen), 5o
vermindering der pensioenen (deze bezuiniging werkt eerst later door, beteekent
voorloopig slechts vermindering der jaarlijksche toevoegingen aan de
pensioenreserve).
De vrachtlijn van Nederland op Venezuela en Curaçao, die na den oorlog nevens de
passagierslijnen onderhouden werd, moest wegens gebrek aan lading opgeheven
worden, zoo ook onlangs een kustlijn tusschen Cristobal (Panama Kanaal) en de
Westkust van Columbië en Ecuador. Daar geen der andere lijnen kasverliezen
(algemeene beheerskosten en interest buiten beschouwing gelaten) van beteekenis
veroorzaakte en sommige der slechtst rendeerende diensten vóór enkele jaren nog
zeer winstgevend waren, werden de diensten tot dusver niet verder ingekrompen.
Wij geven ons er rekenschap van, dat een eenmaal gestaakte lijn vaak niet anders
dan met strijd tegen buitenlandsche reederijen hervat kan worden, terwijl de
vermindering van het aantal lijnen niet geschiedt, zonder het stelsel der gehandhaafde
min of meer te verzwakken. Ook vermindert het bedrag der algemeene beheerskosten
lang niet in evenredigheid tot de beteekenis op bepaalde lijnen, waarop het vervoer
sterk ingekrompen is, waar mogelijk en noodig in overleg met de buitenlandsche
reederijen in dezelfde vaart, verminderd, zoo onder andere in die op de Westkust
van Zuid-Amerika, Suriname en den Levant.
Zoodoende zou de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij haar bedrijf
voorloopig zonder steun kunnen voortzetten, indien niet de val van het Pond in
September j.l. haar een nieuw aanzienlijk en zich perpetueerend verlies had berokkend.
Voorzoover de concurrentie het toeliet en de vrachttarieven niet reeds in goudvaluta
genoteerd werden, werden zij na deze gebeurtenis op goudbasis gebracht, tengevolge
waarvan het koersverlies in verschillende relaties na eenigen tijd eenigszins getemperd
kon worden. Ten volle bleef dit echter drukken op aangegane contracten alsmede op
een groot deel onzer passage-inkomsten. Bovendien leidde de verlaagde koers van
het Britsche betaalmiddel tot verkeersverschuivingen, die slechts gedeeltelijk konden
worden voorkomen door verlaging van vrachttarieven. Haar exploitatierekening sloot
in 1931 nog met een overschot van ƒ 295.182,20, maar, indien zich de achteruitgang
van de netto resultaten in dezelfde mate voortzet als in de maanden October
1931/Februari 1932 geconstateerd werd,
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d.w.z. met ± ƒ 216.400, - per maand, dan zou over het geheele jaar 1932 het ongunstig
verschil met 1931 12 × ƒ 216.400, - = ƒ 2.596.800, - beloopen en de
exploitatierekening met een tekort van ƒ 2.596.000, - - ƒ 295.000, - = rond ƒ
2.300.000, - sluiten. Mocht niet alleen het vrachtcijfer, maar ook de lading verder
dalen - en de noodlottige crediettoestanden en handelsbelemmeringen maken dit
maar al te waarschijnlijk - dan zal dit tekort grooter zijn. Bij dit tekort voegt zich de
last der interestrekening, welke in 1931 ƒ 778.971,73 bedroeg. Deze wordt
voornamelijk veroorzaakt door de rente op de obligatieleeningen ten bedrage van
ongeveer ƒ 500.000, - die op de pensioenreserve en aan het Pensioenfonds en die,
welke in de jaarlijks aan de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij
terug te betalen annuïteit begrepen is, een en ander verminderd met de bedragen aan
rente en dividend op deelnemingen.
De rente, aan de Pensioenreserve gecrediteerd, is niet van een kasuitgave vergezeld.
Zij zal overigens tengevolge van de vermindering der Pensioenreserve in 1932
ongeveer ƒ 170.000, - minder bedragen dan in 1931; daarentegen zal op de vordering
van het Pensioenfonds, welke in 1931 sterk gestegen is, ± ƒ 35.000, - meer rente
vergoed moeten worden. Wij zouden den ganschen last der interestrekening
veiligheidshalve in het loopende jaar op niet minder dan ƒ 700.000, - willen schatten.
Voorts wordt de winst en verliesrekening door de uitkomsten van het
assurantiebedrijf voor eigen risico beïnvloed. Zij waren in de laatste jaren doorloopend
ongunstig. Indien men deze buiten beschouwing laat, zou het verliescijfer over 1932
bedragen:
tekort exploitatierekening

ƒ 2.300.000, -

tekort interestrekening

- 700.000, _____
ƒ 3.000.000, -

Op 22 Maart j.l. beschikte zij over een totaal aan beschikbare middelen van ƒ
2.712.000, -.
De voornaamste verplichtingen behalve die tegenover haar loopende crediteuren
bestaan in de betaling van:
1o. rente en aflossingen op de obligatieleeningen (de eerste uitloting van ƒ 623.000,
- over 5% obligaties moet in Mei a.s. plaats vinden);
o de mogelijke terugbetaling van een bedrag van ruim ƒ 800.000, - door leden
2.
van het personeel bij haar op deposito geplaatst;
o een 30-jarige annuïteit van ongeveer ƒ 180.000, - aan de Vereenigde
3.
Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij;
o een vordering van de Stichting Pensioenfonds ten bedrage van ƒ 1.500.000, -;
4.
5o. verplichtingen inzake de Ongevallenwetten.
Deze verplichtingen, gevoegd bij het te verwachten bedrijfsverlies, maken, dat de
kaspositie der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij uiterst kritiek
geworden is en zij zonder hulp van buiten haar bedrijf zeer spoedig zal moeten staken
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en in liquidatie treden. Bankiers zijn in de tegenwoordige tijdsomstandigheden niet
bereid, haar een crediet te verleenen.
Naar verdere bezuiniging wordt met kracht gestreefd, maar zij zal geen
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redding kunnen brengen. Deze moet van de zijde der ontvangsten komen.
Vermeerdering daarvan is te verwachten: 1o door nivelleering der bedrijfskosten met
die in Engeland, welke zich in den loop van eenige jaren, wellicht eerder, moeten
voltrekken en waardoor het concurrentievermogen der Nederlandsche reederijen
versterkt zal worden, 2o door herleving van het handelsverkeer, waarvan het tijdstip
bezwaarlijk te voorzien is.
Het is een algemeen belang te achten, de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij en haar lijnen te doen voortbestaan. Zonder hulp van den
Staat zal dit niet mogelijk zijn. Bij de overweging, of en in welken vorm die hulp
verleend kan worden, zijn financiëele moeilijkheden van tweeërlei aard in
oogenschouw te nemen;
1o de verplichtingen der vennootschap tegenover crediteuren, in de eerste plaats
obligatiehouders en personeel;
2o. haar bedrijfsverliezen.
In aanmerking dient genomen te worden, dat de obligatiehouders in zooverre in
een sterke positie verkeeren, dat tegenover een obligatieschuld van ruim ƒ 10 millioen
een vloot staat, die zelfs na afschrijving van ettelijke groote schepen, thans veelal
opliggend, op ƒ 100.000, -, en eveneens voorzichtige waardeering van alle andere
schepen, op ƒ 20 millioen geschat mag worden. Van deze crediteuren is in het geval,
dat de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij haar verplichting tot
aflossing of rentebepaling niet nakomt, waarschijnlijk geringe medewerking tot uitstel
te verwachten. Elke obligatiehouder kan, naar het oordeel van den rechtskundigen
adviseur der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij haar nopen,
surséance van betaling aan te vragen. Het is dus van beteekenis, dat de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij in staat gesteld worde, haar verplichtingen
jegens obligatiehouders na te komen.
Daarmede zal zij er echter niet zijn. Eerlang zal zij, onverschillig of haar crediteuren
voldaan worden, wegens kasverliezen genoodzaakt zijn, haar bedrijf te staken, tenzij
ook hierin de Staat haar tegemoet komt.
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Bijlage 22
Mei 1932
Nota aan Commissarissen der Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij
(vgl. p. 975)
Het door de Regeering ingediende wetsontwerp tot steun aan de scheepvaart heeft
als voornaamste karakteristiek de oprichting van een financieringsinstelling, die de
daarvoor in aanmerking komende reederijen met rentedragende leeningen tegen
onderpand zal steunen. Deze instelling zal onder een directie van twee leden staan
en onder een raad van commissarissen van vijf leden, waarvan drie staatsambtenaren.
De leiding moet objectief en deskundig zijn. De voornemens van de Regeering
beantwoorden niet aan de wenschen van de reeders in het algemeen noch aan die
van onze maatschappij in het bijzonder.
Ten aanzien van onze maatschappij is het meest dringende vraagstuk het doen
plaats hebben van de aflossing ad ƒ 623.000, - van onze 5% obligatieleening op 1
Juli a.s., waartoe de uitloting in Mei moet plaats hebben. Een andere moeilijkheid
niet minder ernstig van aard doch niet acuut, indien wij in de gelegenheid gesteld
worden, de bedoelde aflossing op 1 Juli te doen plaats hebben, is die van staatssteun
ter dekking van bedrijfsverliezen. Teneinde ons te vergewissen van de bedoelingen
der Regeering nopens het eerste punt hadden wij gisteren een onderhoud met Mr.
Van Doorninck, den Thesaurier-Generaal, waaruit ons tot ons genoegen bleek, dat
de heer van Doorninck zich sterk maakte, dat de Regeering bereid is te voorkomen,
dat de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij niet aan haar
verplichtingen zou kunnen voldoen. Toen wij er op wezen, dat wij het risico, de
aflossing te doen geschieden zonder een voldoend geruststellende
Regeeringsverklaring te bezitten, te groot zouden vinden, omdat wij dan tegen
Augustus zouden vastloopen, antwoordde de heer van Doorninck, dat hij dat wel
inzag, maar dat de Regeering de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij
nooit zou laten vallen. Hij zou aan den heden te houden Ministerraad het verzoek
voorleggen, ons zonder verwijl een verklaring te geven, op grond waarvan wij met
voldoende gerustheid de uitloting aan het einde van deze week en de aflossing op 1
Juli zouden kunnen doen geschieden. De Regeering zal voor het te verstrekken
voorschot onderpand verlangen, omtrent het verschaffen waarvan wij hem geen
definitieve toezegging hebben gedaan. Wij geven ons er echter rekenschap van, dat
de
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Regeering deze voorwaarde krachtens de wet niet zal kunnen laten vallen.
Indien wij de aflossing aldus met regeeringsgeld kunnen doen plaats vinden, dan
bestaat er een redelijke kans, dat wij voorloopig geen geld behoeven op te nemen tot
dekking van bedrijfsverliezen. Slechts wanneer de resultaten in de aanstaande zomeren herfstmaanden veel slechter zijn dan die in het vorige jaar, zal de kas niet
toereikend zijn. Tot vóór kort vreesden wij zulks, doch daar het ongunstige verschil
met verleden jaar in de eerste vijf maanden minder is dan wij voorzagen, hebben wij
eenige hoop, dat de volgende maanden ook niet zóó ongunstig zullen zijn, als wij
verwacht hebben. In het geheel zijn onze middelen sedert 31 December jl. met ƒ
750.000, - achteruit gegaan, waarvan ƒ 363.000, - aan deposito's, aan het personeel
terugbetaald. Het is echter zeer goed mogelijk, dat de volgende maanden zullen
tegenvallen en dan staan wij voor de vraag, of wij tot dekking van bedrijfsverliezen
nieuwe schuld kunnen aangaan, want van subsidieering wil de Regeering met het
oog op den toestand van de schatkist niets weten. Wij wezen den heer van Doorninck
nog eens uitdrukkelijk op de groote bezwaren tegen het aanvaarden van nieuwe
schuld door een verlieslatend bedrijf.
Gezien echter den weinigen tijd, die er rest om het aanhangige ontwerp vóór het
zomerreces der Tweede Kamer te doen passeeren, achten wij het onder de
omstandigheden en in de zwakke hoop, dat zijn leemten later aangevuld zullen kunnen
worden, verkieslijk, dat er geen vertraging in de behandeling ontstaat.
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Bijlage 23
3 Mei 1932
Brief van Heldring aan den minister van Economische Zaken en Arbeid
Persoonlijk
(vgl. p. 973)
Excellentie,
Tot nu toe mocht de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij nog geen
bericht van de Regeering op haar verzoek om steun in haar zeer ernstigen toestand
ontvangen, doch wel vernam ik persoonlijk, dat het in de bedoeling der Regeering
ligt, dergelijken steun voor zoover noodig slechts te verleenen in den vorm van een
leening met onderpand en tegen betaling van rente en alle daarvoor in aanmerking
komende reederijen gelijkelijk te behandelen.
Het is natuurlijk mogelijk, dat ik niet geheel volledig of juist ingelicht ben, doch
met het oog op de nadering van het zomerreces der Staten-Generaal en het
spoedeischende van het geval veroorloof ik mij, Uwe Excellentie te doen opmerken,
dat het vasthouden aan genoemde voorwaarden ten gevolge kan en waarschijnlijk
zal hebben, dat enkele reederijen, wier behoud zonder twijfel een zeer groot algemeen
belang is, in liquidatie zullen gaan. Hoezeer het eigen belang, dat van het personeel
en het algemeen, de liefde voor hun mooi bedrijf, de directies der
scheepvaartmaatschappijen dringen naar middelen om het voortbestaan van de
bedrijven te verzekeren, zij mogen zich door die overwegingen niet in de eerste plaats
laten leiden. Zij zijn verplicht, de belangen van aandeelhouders, die haar aangesteld
hebben, en van crediteuren te ontzien. Voor dezen is het voortbestaan alleen een
belang, indien zij er beter mede worden. Bestaat dit vooruitzicht voorshands niet,
dan zullen zij liquidatie begeeren, indien deze althans zóó kan geschieden, dat zij
daardoor hun vordering grootendeels uitbetaald bekomen. Mag men in den
tegenwoordigen toestand van het reederijbedrijf van de aandeelhouders groote
meegaandheid of lijdelijkheid verwachten, bij de crediteuren is dit bij pogingen tot
het voortzetten van het bedrijf slechts dan het geval, wanneer tegenover hun
vorderingen op de reederij een gering actief staat, al dan niet aan hen verpand. Zij
hebben dan weinig te verliezen. Naarmate de verhouding van de waarde van dat
actief tot de schuld gunstig is, zullen zij geneigd zijn, zich van dit actief te verzekeren
om terugbetaling van hun schuld te verkrijgen, wanneer de reederij in gebreke blijft,
hetzij rente te betalen,
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het zij schuld af te lossen. Te meer is dit te voorzien in die gevallen, waarin o.a. de
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij verkeert en waarin de
schuldeischers tallooze obligatiehouders zonder trustee zijn. De directie heeft dan
geen middel om met hen gezamenlijk te overleggen. Hun spreektrompet zijn enkele
militante lieden, gewoonlijk niet eens bona fide beleggers. Dezen hebben het vrijwel
in de hand, de reederij, die haar geldelijke verplichtingen niet meer nakomt, in staat
van failissement te doen verklaren. Daar zij in het geval der Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij bij liquidatie ten volle uitbetaald zouden
worden, is het te verwachten, dat zij dien weg zouden inslaan, tenzij de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij in staat gesteld wordt, met de aflossing van
leeningen en rentebetalingen door te gaan. Het geld, haar voor schuldbetaling
verstrekt, zou zij als leening mogen aanvaarden, maar zij kan dit niet doen om een
verlieslatend bedrijf voort te zetten en allerminst kan zij daarvoor zekerheden
verschaffen, waarover de bestaande crediteuren niet beschikken. Daarmede zou zij
dezer belangen, die zij te behartigen heeft, benadeelen en tevens de mogelijkheid
van herstel van het bedrijf in de toekomst verminderen, zoo niet afsnijden.
Men kan kwalijk aannemen, dat de Regeering niet die maatregelen neemt, welke
noodig zijn om ten behoeve van het Nederlandsche bedrijfsleven de handhaving van
de onmisbare geregelde lijndiensten te waarborgen. Indien deze zouden verloren
gaan, zijn zij niet meer op te bouwen en, indien het beginsel, aan de reederijen slechts
geld te leenen ingegeven werd door het zeer toe te juichen streven naar handhaving
van de pariteit van den gulden, te bedenken is, dat door de verdwijning van een
lijnreederij als de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij de gulden
duurzaam in veel grootere mate verzwakt zou worden dan door de subsidiëering met
enkele millioenen guldens per jaar gedurende het tijdperk, waarin haar voortbestaan
bedreigd is. De nota, welke de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij
U bij haar schrijven van 30 Maart jl. veroorloofde in te dienen, verschafte Uwe
Excellentie omtrent de beteekenis van haar bedrijf eenige inlichtingen, welke de
directie zonder twijfel desgewenscht zal willen aanvullen.
Daar, naar ik verneem, een wetsontwerp, de taak van een financieringsinstituut
voor de scheepvaart vastleggende, voorbereid wordt, meen ik niet langer te mogen
wachten met Uwe Excellentie als mijn meening te kennen te geven (en deze door
het voorgaande te illustreeren), dat, hoezeer de Regeering voorzichtig in de mate en
in den vorm van steunverleening moet zijn, een der voornaamste doeleinden: behoud
van een zoo groot mogelijk deel der Nederlandsche lijndiensten, niet door het
verstrekken van voorschotten tegen zekerheden, door de reederijen te verschaffen,
bereikt zal worden. Evenmin zal de verschillende situatie in de verschillende reederijen
gelijke behandeling van alle mogelijk maken. Indien de Regeering met zoo weinig
mogelijk geld zooveel mogelijk nut wil stichten, moet de bijzondere beteekenis van
elke reederij, die steun aanvraagt, afzonderlijk bezien worden.
Ik veroorloofde mij, een gelijkluidend schrijven tot Uwe ambtgenooten van
Financiën, Buitenlandsche Zaken en Koloniën te richten.
Ik heb de eer te zijn
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Bijlage 24
9 Mei 1932
Brief van het Ministerie van Economische Zaken en Arbeid, Afd. Handel
en Nijverheid, betreffende steun Java-China-Japan Lijn en Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij
(vgl. p. 974)
Uw schrijven van 3 Mei jl. heeft mijn volle aandacht.
Vooraf een opmerking van ondergeschikt belang. Ik heb het gewaardeerd, dat U
concentratie van de behartiging der economische belangen aan één departement,
thans het departement van Economische Zaken en Arbeid, voorstaat; nu valt het mij
op, dat de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij per 30 Maart zich
met haar verzoek richtte tot de Ministers van Binnenlandsche Zaken, Koloniën,
Buitenlandsche Zaken, Financiën, Waterstaat en U thans persoonlijk over dezelfde
aangelegenheid behalve tot mij, zich ook wendt tot mijn ambtgenooten van Financiën,
Buitenlandsche Zaken en Koloniën. Deze deconcentratie veroorzaakt maar weer
onnoodige correspondentie en getelefoneer, omdat het gewenscht is verwarring door
gelijktijdige behandeling aan vier of vijf departementen te voorkomen.
Naar aanleiding van den bovenvermelden brief Uwer maatschappij heeft de Minister
van Financiën U bericht bij brief van 9 April jl. en ik had een bespreking met U op
7 April jl. en voorts is U gebleken, dat ter zake wordt gearbeid. Ik wijs er bijvoorbeeld
slechts op, dat een accountant van de Generale Thesaurie naar de kaspositie Uwer
maatschappij een onderzoek heeft ingesteld; ons is gebleken, dat, buitengewone
omstandigheden voorbehouden, de kasmiddelen Uwer maatschappij op 1 October
zullen zijn uitgeput.
Zonder een oordeel uit te spreken, mag ik toch constateeren dat de afzonderlijke
Maatschappijen en de Reedersvereeniging zich op een tijdstip tot mij hebben gewend,
dat de uiterste inspanning vereischt wordt om de Regeering de gelegenheid te kunnen
geven na ernstig beraad eene beslissing te kunnen nemen.
Het vraagstuk van het behoud althans van, zooals U terecht noemt, de voor het
Nederlandsch economisch leven onmisbaar geregelde lijndiensten is hoogst belangrijk
en eischt rustige bestudeering, waarvoor de tijd nu wel kort toegemeten was.
De beslissing der Regeering heeft U wel vernomen uit den brief door mij gericht
tot de Directie der Java-China-Japan Lijn. De Regeering heeft
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namelijk principieel beslist, dat het stelsel van subsidieverleening, waarvoor U thans
een lans breekt, niet kan worden aanvaard. U heeft al eens meer getoond de groote
bezwaren van zulk een stelsel levendig te gevoelen.
Ik kan het bezwaar aldus in het kort samenvatten: Eenvoudige subsidieverleening
is niet slechts uitstel van executie maar brengt nadeel toe aan onze kostbare
scheepvaart. Er moet snel en krachtig en liefst afdoende geholpen worden. Het teveel
aan scheepsruimte moet weg, vereenvoudiging, versobering, wellicht samensmelting,
het zijn maatregelen, die niet samengaan met een subsidieering, als door U bedoeld.
Er is met zooveel spoed gearbeid, dat, naar ik verwacht en U hierbij vertrouwelijk
mededeel, de noodige ontwerpen van wet reeds Maandag 9 Mei uiterlijk Dinsdag
daaraanvolgende den Raad van State bereiken.
De plannen der Regeering zijn ten deele uitgelekt; U zult ingelicht zijn door iemand
buiten de Departementen, die uit hoofde van gepleegd overleg over de hoofdzaken
vertrouwelijk moest worden ingelicht. Hetgeen U dan in den aanhef van Uw brief
schrijft, is ten principale juist, doch Uwe conclusies zijn anders dan die, welke ik
trek.
Zonder op de détails in te gaan, hetgeen mij op dit oogenblik technisch te ver zou
voeren, kan ik wel zeggen, dat de Regeering van oordeel is, dat de mogelijkheid
bestaat van iedere Maatschappij, die hierop aanspraak kan maken, onder nadere te
stellen voorwaarden, afhankelijk van de bijzondere financieele structuur tijdig
kasgeldleeningen te doen verstrekken met behoud van de beginselen door U in den
aanvang van Uw brief gesteld. Snel en doeltreffend zal worden gewerkt. Uw opvatting,
dat de plannen voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij niet
zouden passen, deel ik geenszins. Er zal ook voor haar een vorm te vinden zijn.
Nu het groote werk aan het scheepvaartplan achter den rug is, heb ik de door den
Minister van Financiën in zijn brief van 9 April jl. genoemde kleine commissie
verzocht reeds de volgende week het overleg met de Directie der Java-China-Japan
Lijn te openen.
Onder aanbieding mijner beleefde groeten,
Hoogachtend,
(get.) T.J. Verschuur.
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Bijlage 25
9 Mei 1932
Brief Java-China-Japan Lijn aan den Minister van Economische Zaken
en Arbeid
(vgl. p. 973)
De inhoud van Uw brief van 2 dezer, waarin ons medegedeeld wordt, dat door de
Regeering is besloten, dat aan ons verzoek om financieele medewerking van den
Staat in den vorm van een Staatssubsidue, niet kan worden voldaan, heeft ons
begrijpelijkerwijs ernstig teleurgesteld.
Al valt uit de bewoording van deze afwijzende mededeeling wellicht af te leiden,
dat staatssteun in den vorm van een voorschot niet uitgesloten ware, wij zouden
dezen vorm niet in overweging kunnen nemen. Immers het zou, zooals wij Uwe
Excellentie destijds mondeling verklaarden, tegen alle begrippen van een deugdelijk
financieel beheer strijden, indien wij, gezien de moeilijke algemeene toestanden van
ons bedrijf, geld leenden, ter voortzetting van een lijn, waarop tengevolge van
overmatige concurrentie zware verliezen geleden worden. Daarmede zouden wij het
gevaar, onze onderneming na eenigen tijd te zien vastloopen, aanzienlijk vergrooten.
Wel zouden wij, zooals wij in onzen brief van 16 April verklaarden, desgewenscht
bereid zijn een te verleenen subsidie uit eventuele overwinsten terug te betalen.
Onder de omstandigheden zou ons feitelijk niet anders overblijven, dan het
bedenkelijke besluit te nemen, de lijn tusschen Nederlandsch-Indië en Japan te staken.
Om echter de deur tot een terugkeer op dien weg open te laten, hebben wij het
Hoofdagentschap te Batavia gelast voorloopig tot een drastische inkrimping dat wil
zeggen tot de terugbrenging van den veertiendaagschen op een maandelijkschen
dienst over te gaan. Zooals reeds in ons vorig schrijven medegedeeld, geven wij ons
er evenwel rekenschap van, dat de indruk, dien deze maatregel bij de Japansche
concurrentie en in Japansche regeeringskringen zal verwekken, weinig minder
aanmoedigend op hen zal werken dan een algeheele staking. Wat wij het meest
vreezen, is, dat het in Japan duidelijk zal worden, dat de Nederlandsche Staat in uren
van nood niet achter onze onderneming staat, welke indertijd met zijn hulp werd
aangevangen en een aanzienlijke positie in het Oosten verwierf. Hoe ernstig daarmede
het prestige van Nederland in Oost-Azië geschaad wordt, zullen zij inzien, die met
de Aziatische mentaliteit bekend zijn.
Wij veroorloven ons een afdruk van dit schrijven aan Uw ambtgenooten van
Financiën, Koloniën en Buitenlandsche Zaken te zenden.
Met betuiging onzer bijzondere hoogachting,
JAVA-CHINA-JAPAN LIJN
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Bijlage 26
9 Mei 1932
Brief van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij aan de
voorzitter van de ministerraad
(vgl. p. 974)
Excellentie,
Onder beleefde verwijzing naar ons schrijven van 30 Maart jl. veroorloven wij ons,
te Uwer kennis te brengen, dat de liquiditeit van onze onderneming verder afgenomen
is en het kritieke tijdstip voor ons bedrijf met rassche schreden nadert. In den loop
van deze maand moeten krachtens de bepalingen van de betreffende obligatieleening
ƒ 623.000, - aan obligaties uitgeloot worden, welke op 1 Juli betaalbaar zullen zijn.
Reeds vraagt men ons van meer dan één zijde, op welken datum de uitloting en of
de schuldaflossing plaats zal hebben. Gezien den financiëelen toestand van ons bedrijf
durven wij tot deze aflossing niet over te gaan, tenzij daartoe door de Regeering in
staat gesteld, omdat wij anders kort daarop wegens bedrijfsverliezen,
interestbetalingen, terugbetaling van personeel-deposito's, enz. zouden vastloopen.
Anderzijds zou het niet plaats hebben der aflossingen met groote waarschijnlijkheid
aan gedwongen liquidatie gelijk staan, daar de obligatiehouders de faillietverklaring
der maatschappij vrijwel in de hand hebben en de overweging, dat het actief van
onze onderneming in het bedrag der schuld belangrijk overtreft, hen vrij zeker tot
krachtig optreden zal aansporen.
Gegeven het groote belang, dat voor het Nederlandsche bedrijfsleven en voor de
Nederlandsche betalingsbalans in de voorzetting van ons bedrijf gelegen is,
veroorloven wij ons, met aandrang Uwe Excellentie te verzoeken, dezen uiterst
bedenkelijken loop van zaken te stuiten door het verlenen van geldelijke hulp, die
wat de aflossing van schuld betreft, in den vorm van een leening aan ons zou kunnen
geschieden. Voor de aflossingen op onze drie obligatieleeningen zouden in 1932 ƒ
783.000, - noodig zijn (ƒ 623.000, - op 1 Juli, ƒ 80.000, - op 1 Augustus en ƒ 80.000,
- op 1 December), waarbij gevoegd zou moeten worden als maximaal bedrag de
terugbetaling van het resteerende saldo van de personeel-deposito's, thans groot ca.
ƒ 680.000, -, waardoor het geheele in 1932 in leen te verstrekken bedrag maximum
ƒ 1.463.000, - zou beloopen.
Daarmede zou de maatschappij echter niet gered zijn; immers de bedrijfsverliezen
en interestbetalingen gaan door. In de gewone jaren vrij gunstige maanden
Januari/April verloren wij louter in het bedrijf ca. ƒ 254.000, -.
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In de maanden Mei/Juli, die gewoonlijk de slechtste van het jaar zijn, verloren wij
in 1931 een kleine ƒ 700.000, -. Daar in de eerste vier maanden van het jaar het
ongunstige verschil met het vorige jaar ca. ƒ 200.000, - per maand bedroeg, meenen
wij voor Mei/Juli wel op een bedrijfsverlies van ca. ƒ 700.000, - + 3 × ƒ 200.000, = ƒ 1.300.000, - te moeten rekenen, waarbij nog de interestbetalingen ten bedrage
van ca. ƒ 233.000, - komen. In aanmerking nemende, dat een maatschappij, als de
onze, wel over een kas van ± ƒ 1 millioen als werkkapitaal moet beschikken, zal
onze positie, voor zoover wij kunnen voorzien, tegen Augustus zeer gevaarlijk
worden. De uitkomsten van het bedrijf zijn in die maand zeer wisselvallig, terwijl
de laatste vier maanden des jaars de z.g. ‘goede’ plegen te zijn. Evenwel bedroeg in
het afgeloopen jaar het totale overschot uit het bedrijf in de laatste vijf maanden van
het jaar niet meer dan ƒ 1 millioen tegenover in 1930 bijkans het dubbele. Voor
zoover wij den toestand thans kunnen beoordeelen, meenen wij niet op een overschot
in de laatste vijf maanden van dit jaar te mogen rekenen. Wil de Regeering het dus
mogelijk maken, het bedrijf der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij
voort te zetten, dan is ter dekking van bedrijfsverliezen en interestbetalingen verdere
financiëele hulp van staatswege onontbeerlijk, maar wij zouden die bezwaarlijk in
den vorm van geleend geld kunnen aanvaarden, daar wij daarmede de mogelijkheid
van herstel van onze onderneming grootelijks zouden verzwakken, zoo niet afsnijden,
en tevens de belangen van andere schuldeischers zouden benadeelen.
Dringend verzoeken wij Uwe Excellentie, in overleg met Uw ambtgenooten met
spoed een besluit in gunstigen zin te nemen, waarbij wij aanteekenen, dat wij, zooals
vanzelf spreekt, gaarne tot een bespreking beschikbaar zijn.
Wij veroorloven ons, een gelijkluidend schrijven tot Uw ambtgenooten van
Economische Zaken en Arbeid, Koloniën, Buitenlandsche Zaken, Financiën en
Waterstaat te richten.
Wij hebben de eer te zijn
met de meeste hoogachting
van Uwe Excellentie de dienstw. dienaren
De Directie der
KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE
STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ N.V.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1577

Bijlage 27
13 Mei 1932
Brief aan de Minister van Economische Zaken en Arbeid, betreffende steun
aan de Java-China-Japan Lijn en andere scheepvaartondernemingen
(vgl. p. 974)
Uw schrijven van 9 dezer Nr. 10076 geeft mij aanleiding, U voor de aandacht, aan
mijn vorigen brief besteed, dank te zeggen.
U veroorlove mij, U in de eerste plaats te verzekeren, dat ik nog steeds de
concentratie van de behartiging der economische belangen aan één departement
voorsta en er mij hartelijk over verheug, dat U erin geslaagd zijt, haar in belangrijke
mate te bevorderen. Ik meen echter, niet tegen het beginsel van concentratie gehandeld
te hebben door over een hoogst belangrijk en spoedeischend onderwerp, waarbij
ettelijke Departementen betrokken zijn, aan de Hoofden daarvan direct mijn meening
te kennen te geven, zooals ik met mijn brief van 3 Mei deed, al is de aangelegenheid
meer in het bijzonder aan U en Uw ambtgenoot van Financiën toevertrouwd. Tot
mijn groote ongerustheid vernomen hebbende, dat de Regeering zonder eenig nader
overleg met de betrokkenen met betrekking tot steun aan de scheepvaart ging
legisleeren, en uit ervaring maar al te wel wetende, hoeveel vertraging zich gewoonlijk
in het overleg tusschen Departementen, in de expeditie van brieven voordoet (Uw
brief is bijvoorbeeld gedateerd 9 Mei en werd eerst gisterenmorgen bij mij bezorgd),
nam ik de vrijheid, mijn bedenkingen direct aan de betrokken bewindslieden kenbaar
te maken. Het is inderdaad niet onbedenkelijk, dat de tijd voor de behandeling van
zulk een gewichtig vraagstuk zoo kort gemeten is, maar de scheepvaart heeft tot het
uiterste gewacht en zich slechts, toen eigen middelen uitgeput raakten, tot de
Regeering gewend, hetgeen m.i. slechts te loven is.
Ik moge thans overgaan tot de behandeling van de andere punten, in Uw brief
vermeld. U wijst erop, dat een accountant van de Generale Thesaurie na onderzoek
naar de kaspositie van de Java-China-Japan Lijn heeft vastgesteld, dat, buitengewone
omstandigheden voorbehouden, de kasmiddelen van deze maatschappij op 1 October
zijn uitgeput. Naar aanleiding van deze mededeeling, welke ons nieuw was, veroorloof
ik mij op te merken, dat het vraagstuk, waarvoor de Java-China-Japan Lijn zich
geplaatst zag, niet door haar kaspositie beheerscht wordt, zooals wij de eer hadden,
U mondeling op 7 April jl. mede te deelen. Zij kan haar bedrijf zonder steun
voortzetten, indien zij besluit, haar verlieslatenden dienst tusschen Java en Japan op
te
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geven. Zij meende echter daartoe niet te mogen overgaan, zonder de Regeering, die
de lijn in haar beginjaren met subsidie (reeds lang terugbetaald) heeft gesteund, van
haar voornemen, waarvan zij de tenuitvoerlegging niet in het algemeen belang achtte,
in kennis te stellen, en erop te wijzen, dat een subsidie opnieuw noodig zou zijn om
de lijn te handhaven. De gedachte aan bestrijding van het verlies met geleend geld
is niet bij haar opgekomen, daar zij niet met een goed financiëel beheer zou strooken.
Toen haar Uw mededeeling gewerd, dat de Regeering niet tot verleening van steun
in den vorm van subsidie bereid was, heeft zij de noodzakelijke conclusie getrokken.
Blijkt aldus de steunregeling, welke de Regeering zich denkt, voor de
Java-China-Japan Lijn in dit geval niet bruikbaar te zijn, het lijdt voor mij geen
twijfel, dat hetzelfde voor andere scheepvaartondernemingen het geval zal blijken
te zijn, o.a. ook voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Daar
ik deze zienswijze reeds in mijn vorig schrijven gemotiveerd heb en de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij in haar brief van 9 dezer haar tegenwoordige
positie nog eens, naar het mij voorkomt, duidelijk uiteengezet heeft, onthoud ik mij
van een weerlegging van Uw niet nader gemotiveerde opvatting, dat de
Regeeringsplannen voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij
zullen passen. Slechts moge ik op spoedig overleg met deze ondernemingen
aandringen, daar zij zeer spoedig, voor het einde van deze maand, moet besluiten,
of zij de aflossing van obligaties zal doen plaats vinden. Uitstel daarvan kan naar het
oordeel van haar rechtsgeleerden raadsman tot faillietverklaring leiden.
Uwe Excellentie houdt mij voor, dat ik getoond heb, de groote bezwaren van
scheepvaartsubsidies levendig te gevoelen. Dit is zoo en ik ben in het geheel niet
van meening veranderd. Mijn gedurende vele jaren geuite meening, dat het
subsidiëeren van de scheepvaart en den scheepsbouw door buitenlandsche
mogendheden funest op de reederijbedrijven moest werken, heeft zich maar al te
zeer bewaarheid, waarbij men echter niet het oog mag sluiten voor de even nadeelige
uitwerking, welke de gelijktijdig haast allerwege toegepaste politiek van
invoerbeperking op de vervoerbedrijven heeft uitgeoefend. Ik heb echter nimmer
subsidies voor uitzonderingsgevallen veroordeeld, doch, evenzeer als ik meen, dat
anders vormen van bescherming slechts in de uiterste noodzaak en louter in het
algemeen belang mogen toegepast worden, is zulks mijn meening ten aanzien van
het verleenen van scheepvaartsubsidies, waarbij ik tevens het inzicht huldig, dat
subsidiëering de minst nadeelige van alle beschermingsmethoden is, omdat alleen
de belastingbetalers erdoor getroffen worden en andere groepen van de bevolking
geen schade lijden. Scheepvaartsubsidies hebben althans dit voordeel, dat zij de
handelsbeweging bevorderen.
Wat ook het algemeene aspect van subsidiëering der scheepvaart moge zijn, de
gewone maatstaf mag niet aan de Nederlandsche scheepvaart aangelegd worden, nu
zij zich voor een groot deel den ondergang nabij bevindt. Het lijkt mij onmogelijk
voor den Staat, haar met een algemeenen maatregel de reddende hand te bieden.
Hetgeen bijzondere waarde voor het bedrijfsleven bezit en, na ondergegaan te zijn,
niet weer opgebouwd kan worden, moet doeltreffend geholpen worden. In een
toestand, waarin met verlies gewerkt
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wordt, beteekent het verschaffen, respectievelijk aannemen van voorschotten,
vergezeld van zakelijk onderpand, het stapelen van schuld op schuld voor de
onderneming (geval Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij) dan wel
het zich onnoodig in de schuld steken (geval Java-China-Japan Lijn) met het gevolg,
dat het bedrijf na verloop van tijd toch vastloopt en in handen van den Staat komt.
Uw inzicht, dat subsidieverleening slechts uitstel van executie beteekent, acht ik
voor normale tijden juist, voor het tegenwoordige niet. De verslappende invloed van
staatssteun behoeft slechts gevreesd te worden, wanneer de leiding geen belang meer
heeft bij het succes van het bedrijf. Deze mentaliteit zou ontstaan, wanneer de Staat
door zijn alles primeerende vorderingen op de reederij het vooruitzicht, uiteindelijk
weer tot winst te komen, weggenomen heeft. In het geval van subsidiëering,
afloopende wanneer het bedrijf niet meer verlieslatend zal zijn, wordt de prikkel tot
winstbejag gehandhaafd, welke aan den Staat ten goede kan komen door het scheppen
van het beding, dat de subsidie uit eventueele overwinsten terugbetaald moet worden.
De kans daarop kan vergroot worden door een reductie van het aandeelenkapitaal
en overeenkomstige afschrijving van de bezittingen, welke gewettigd is, indien zij
te hoog te boek staan.
U merkt voorts op, dat vereenvoudiging, versobering, wellicht samensmelting
noodige maatregelen zijn, die niet met een subsidieering samengaan. Geheel duidelijk
is mij het verband tusschen die maatregelen en subsidieering (in tegenstelling tot
anderen steunvorm) niet. Met een gerust gemoed zou ik echter een onderzoek naar
de mogelijkheid van vereenvoudiging en versobering bij de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij tegemoetzien, mits dit onderzoek geschiede
door verstandige lieden, die rekening houden met de in het vak opgedane wetenschap
en ervaring.
Uw gewag maken van het opruimen van scheepsruimte en samensmelting doen
in dit verband bij mij de vraag rijzen, of men zich in Regeeringskringen, hoewel
onbekend met de eischen der verschillende lijnvaarten, bij voorbaat daaromtrent
meeningen gevormd heeft. Met het opruimen van overbodige scheepsruimte zijn alle
scheepvaartondernemingen druk bezig, maar een eigenaardigheid van het lijnbedrijf
is, dat men, ook wanneer er weinig lading is, de geregelde lijnen moet handhaven,
wil men de toekomst niet bederven, en men niet boven een maximum van inkrimping,
waarvan de mate slechts door de directies beoordeeld kan worden, kan gaan. Ook
verlieze men niet uit het oog, dat het teveel aan scheepsruimte niet nationaal, maar
internationaal is. Door op dit gebied eenzijdig te ontwapenen, zouden wij terrein
voor de buitenlandsche concurrentie vrij laten. Met deze plegen de Nederlandsche
lijndirecties trouwens geregeld overleg te plegen om tot vermindering van tonnage
te geraken. Daardoor is al veel bereikt, maar hier en daar stuit men op moeilijkheden,
die niet zoo licht te overwinnen zijn.
Ook met samensmelting dient men voorzichtig te zijn. Niet alleen wordt
gemakkelijk de grootte van een bedrijf bereikt, waarboven het overzicht van de
leiding over de onderdeelen verloren gaat, maar zelfs het vereenigen van twee
bedrijven in één vaartgebied in één hand zal bij nader onderzoek vaak blijken meer
nadeelen dan voordeelen met zich te brengen.
Ik heb de eer te zijn
Van Uwe Excellentie de dienstw. dienaar
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Bijlage 28
Rede Heldring te Brussel, 10 December 1932
(vgl. p. 1014)
Koninklijke Hoogheid, Excellenties, Dames en Heeren!
De vereerende uitnoodiging, mij door de Nederlandsche Kamer van Koophandel te
Brussel gedaan, heb ik gaarne aangenomen. Zij herdenkt haar dertigjarig bestaan en
wenscht die herdenking dienstbaar te maken aan de bevordering van het groote doel,
waarvoor zij bestaat, dat is de vermeerdering der economische betrekkingen tusschen
onze beide landen. De bereiking van dat doel heeft de Kamer op de meest lofwaardige
wijze nagestreefd en inzonderheid heeft zij in dit jaar groote diensten aan de gedachte
der economische toenadering bewezen door zich bezig te houden met een onderzoek
naar de mate van sympathie, welke aan weerszijden van de grens met betrekking tot
een tolverbond aanwezig is.
Gij zult misschien meenen, dat men wat snel is gegaan door dadelijk het oordeel
te vragen over een doel, waarvan men de geheele strekking niet aanstonds kan
omvatten en dat diepgaande studie vereischt. Ik ontken het niet, maar de Kamer had
geen verklaringen voor of tegen dit of dat ontwerp van tolverbond op het oog, doch
zij wenschte de meening over het denkbeeld van een economische toenadering in de
tegenwoordige tijdsomstandigheden te kennen, welke toenadering een voor het
publiek gemakkelijk te begrijpen vorm van een tolverbond aanneemt. Het resultaat
van de gestelde vraag was verblijdend, 87% van de duizend antwoorden, ongeveer
gelijkelijk over de beide landen verdeeld, waren ten gunste van het denkbeeld. Men
kan er de gevolgtrekking uit maken, dat althans in de zakenwereld men de
economische banden tusschen de beide landen nauwer aangehaald zou willen zien.
Wat Nederland betreft, kan ik slechts verklaren, dat ik in de kringen, waarin ik
verkeer, geen afwijkende stem vernomen heb en zoo ook niet ten aanzien van het
verdrag van Ouchy, dat de beide regeeringen tezamen met de Luxemburgsche op
zoo gelukkige wijze uitgewerkt hebben.
Veroorlooft mij, met U het Nederlandsche standpunt ten aanzien van een
economische toenadering na te gaan, evenals de geachte vorige spreker het voor het
Belgische gedaan heeft.
In economische aangelegenheden moet men zich niet door zijn gevoel laten leiden.
Men moet de vraagstukken van hun zakelijken kant onderzoeken en alleen die
oplossingen aanvaarden, welke voldoende materiëele voordelen bieden. Bij het
huwelijk begint men met elkaar lief te hebben, maar ook
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daar moet de liefde wel machtig zijn om niet door de uitwerking van een dagelijks
slecht verzorgde tafel te verbleeken. Tusschen volkeren moet de wil bestaan om tot
overeenstemming te komen en voorts algemeene omstandigheden, die voor een
overeenstemming gunstig zijn. Hevige verliefdheid wederzijds is daar niet noodig
om tot het huwelijkscontract te geraken; dit dient slechts voorwaarden te bevatten,
welke duurzame bevrediging van beide partijen verzekeren. Het is een fout in een
contract tusschen volkeren voordeelen te willen bedingen, waarvan de werking door
een der partijen als een blijvende druk gevoeld wordt. Het verdrag van Ouchy behelst
niets dergelijks.
Nu hebben wij den wil om tot elkaar te komen aan beide zijden van de grens
geconstateerd. Wij dienen na te gaan, of de andere noodige gegevens aanwezig zijn.
De heer Devèze heeft op overtuigende wijze de natuurlijke omstandigheden
aangetoond, die een nauwer samengaan gemakkelijk en voordeelig maken. Er is
echter een bijzondere beweegreden, welke die toenadering onontbeerlijk maakt.
Gij kent allen den tegenwoordigen stilstand van den internationalen handel en de
bedreiging, die er uit voortvloeit voor het financiëele evenwicht in alle landen, voor
de mogelijkheid de bevolkingen te blijven voeden, ja zelfs voor de Westersche
beschaving. Ik behoef met U niet al de vergissingen op economisch, politiek en
monetair gebied op te sporen, welke dezen toestand teweeggebracht hebben. Het zij
voldoende, bij deze gelegenheid één voorname oorzaak naar voren te brengen: het
protectionisme.
De protectionistische neigingen, die reeds vóór den oorlog vooral in Duitschland
en Frankrijk veld gewonnen hadden, ontvingen een krachtigen stoot door en na den
oorlog, die oorlog, welke de voortbrenging geheel ondersteboven wierp en aan het
einde waarvan de menschheid verarmd was, vele noodige zaken missende en
tegelijkertijd meer dan ooit verdeeld en nationalistisch zijnde. Om dit tekort op te
heffen, heeft men niet het natuurlijke herstel, uit de vraag voortspruitende, afgewacht,
maar men heeft kunstmatig de productie bevorderd, daarin grootelijks geholpen door
de practische waarde van den grooten vooruitgang en vele uitvindingen op het gebied
van scheikunde, techniek en biologie. Landbouwstaten schiepen industrieën,
industriëele landen deden het mogelijke om den landbouw te bevorderen. Bijna alle
landen beijverden zich om zich tegen de mededinging van andere landen te beveiligen
door den invoer te belemmeren, terwijl zij zelf belangrijk aan de vermeerdering der
productie hadden bijgedragen. Deze wijze van handelen had de ernstigste gevolgen,
toen zij door de crediteurstaten - dit is wellicht de grootste fout van alle - in praktijk
gebracht werd, wier vorderingen hun debiteuren slechts in goederen en
dienstverrichting betalen konden. Door dezen betalingsvorm te weigeren,
verminderden de crediteurstaten niet alleen de afzetgebieden en intensifieerden zij
de overproductie en de prijsdaling, maar veroorzaakten zij de uitputting der
goudvoorraden en goudwissels - vooral der centrale banken in de debiteurlanden,
die in goud of goudwissels moesten betalen. Zoolang de crediteurlanden in voldoende
mate bleven uitleenen, bleven de internationale betalingen in balans, maar toen de
Vereenigde Staten den kraan sloten en hun leengelden op korten termijn opvroegen,
was het evenwicht verstoord. Het
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semi-moratorium in Centraal-Europa werd op zijn beurt door den ernstigsten slag
gevolgd, die aan het internationale vertrouwen en crediet kon toegebracht worden:
de instorting van den gouden standaard in Engeland en andere staten. Sedert dat
oogenblik namen de douanemaatregelen een paniekachtig-chaotisch karakter aan.
Men trad in het tijdperk der contingenteeringen - dikwijls willekeurig - der invoeren
en der betalingen, van mislukte pogingen tot clearing, van goederenruil. Daarin
bevinden wij ons heden ten dage, zonder veel hoop eruit te geraken.
Weliswaar erkent men sedert 1927 de noodzakelijkheid van een verlaging der
economische slagboomen om een wereldramp te voorkomen en is men keer op keer
bijeengekomen om het over practische maatregelen, bij plurilaterale overeenkomst
vast te leggen, eens te worden. Ook is men het er over eens, dat de internationale
economische betrekkingen ongezond zijn en dat het kwaad door internationale
maatregelen bestreden moet worden. Maar steeds weer vindt men onnuttige en
schadelijke nationale middelen uit. De groote meerderheid der regeeringen, wier
vertegenwoordigers in die bijeenkomsten hun ernstig streven betuigden om de
samenwerking der volkeren aan een grootere vrijheid van internationaal ruilverkeer
dienstbaar te maken, heeft de situatie telkens verslechterd door in hun eigen land de
moeilijkheden, aan den invoer verbonden, te verhoogen of den uitvoer kunstmatig
te stimuleeren. De invloed van belanghebbende kringen is in vele landen krachtig
genoeg geweest om de regeeringen tot deze dubbelzinnige houding te krijgen. Maar
al te vaak zijn de staatslieden onvoldoende van de economische waarheden
doordrongen en blijven zij langen tijd blind voor de gevolgen van de fouten, op dit
gebied begaan.
In deze zieke wereld hebben België en Nederland schouder aan schouder gestaan
om de protectionistische stroomingen te bestrijden. Ik herinner hier aan het zoo
welsprekende en tijdige woord van Zijne Majesteit den Koning der Belgen bij
gelegenheid van de Conferentie van Lausanne en de uitspraken van Uw
vooraanstaande staatslieden, de heeren Hymans en Theunis, aan de waarschuwingen
en bittere verwijten, door den heer Colijn tot de regeeringen gericht, nadat zijn
krachtige pogingen tevergeefsch waren geweest. De beide landen hebben zich tegen
het protectionisme hardnekkig verzet, niet alleen in woorden, maar ook door daden.
En indien zij ten leste verplicht geweest zijn, ook belemmeringen te scheppen, die
dienen moesten om zekere bedrijven te redden, nadat de deuren meer en meer voor
hun eigen uitvoer gesloten waren, zoo zijn zij voortgegaan met naar middelen te
zoeken om tot den vrijhandel terug te keeren, dien zij als het eenige stelsel
beschouwen, dat voor hun beider huishouding juist en voordeelig is. Na de mislukking
der pogingen van Genève hebben zij - Luxemburg met België vereenigd - tezamen
met de Scandinacische staten het verdrag van Oslo geteekend en later - met elkaar het verdrag van Ouchy. Deze verdragen zijn de eenige pogingen, die nog overeind
blijven na de schipbreuk der vorige, wier strekking naar een onbereikbare
algemeenheid reikten. Het verdrag van Ouchy is het eerste verdrag tusschen twee
landen, dat algemeene tariefverlagingen vastlegt, en het beperkt die verlagingen niet
tot de beide staten, doch strekt ze uit tot alle landen, die tot de conventie op den voet
van gelijkheid wenschen toe te treden. Bovendien verbinden de contrac-
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teerende partijen zich, tegenover elkaar haar invoerrechten niet te verhoogen en geen
nieuwe rechten in te stellen, en tegenover derden het beschermende karakter van
haar rechten niet te verhoogen noch nieuwe beschermende rechten in te voeren,
voorzoover zij met die staten door handelsverdragen verbonden zijn, en deze door
hun eigen handelingen op het gebied van handelsbelemmeringen geen ernstige schade
aan de contracteerende partijen toebrengen. Het zijn deze bepalingen, die aan het
verdrag van Ouchy een internationale beteekenis van verre strekking verleenen en
die misschien van het verdrag het kompas voor verdere internationale besprekingen
op het gebied van de handelspolitiek zullen maken.
Zooals gij weet, zal te Londen een wereldconferentie onder andere ter beperking
van de handelsbelemmeringen als vervolg op de conferentie te Lausanne bijeenkomen.
De ervaring heeft ons geleerd, dat wij ten aanzien van het succes van economische
conferenties niet optimistisch kunnen zijn. Men is in Europa, behalve in België en
Nederland en misschien in de Scandinavische landen, nog niet bereid, de slagboomen
tegen den handel weg te nemen. Misschien zijn er enkele, die bepaald vijandig
tegenover dit denkbeeld staan. De recente bekeering van Engeland tot het
protectionisme, zijn jeugdige geestdrift voor deze bedriegelijke leer en vooral de
overeenkomsten van Ottawa bedreigen evenzeer het succes van de conferentie. Maar
ziehier althans één initiatief, dat haar voorgelegd zal worden en de mogelijkheid
bewijst van een uitweg naar een toestand van grootere vrijheid van den handel,
waarvan alle regeeringen, zelfs de meest protectionistische, in theorie voorstanders
zijn. Een uitweg, dien iedereen volgen kan, indien hij wil en die, indien hij niet wil,
slechts een gering offer van hem eischt, als het een offer is. Het verdrag van Ouchy
sluit namelijk een uitzondering op de clausule der meest begunstigde natie in, daar
de verlaging van tarieven slechts voor de onderteekenaars van het verdrag zal gelden.
Dit wil dus zeggen, dat zijn inwerkingtreding min of meer van de toestemming van
die landen afhangt, waarmede de handelsomzetten van België en Nederland van
overgroote beteekenis zijn. Engeland heeft zijn voorloopig besluit te kennen gegeven,
deze uitzondering niet te willen toelaten. Ik geloof niet, dat het op grond van zijn
tractaatrechten bij deze houding kan volharden, maar men moet hopen, dat ook andere
overwegingen het tot instemming zullen bewegen. De meestbegunstigingsclausule,
die in de gelukkige tijden van het liberalisme de zege van tariefverlagingen hielp
verspreiden, is thans in vele gevallen een instrument, waardoor de verhoogingen zich
verbreiden, en in andere gevallen is zij een hinderpaal voor verlagingen, waartoe
zekere staten wederkeerig wilden overgaan, omdat zij die concessies tegenover derde,
protectionistische landen, die geen concessies doen, niet meenen te kunnen toestaan.
Dit is ook met België en Nederland het geval. Bovendien is deze clausule door
vernuftige vindingen soms zoodanig uitgehold, dat zij in zekere gevallen geen
werkelijke beteekenis meer heeft. Desondanks moet men haar handhaven voor alle
onderdeelen van een handelsverdrag, maar niet onvoorwaardelijk voor de
invoerrechten. Zij is onmisbaar voor de handhaving van een atmosfeer van gelijkheid
en ter verkoeling van internationalen naijver. Zij moet echter, nu de plurilaterale
overeenkomsten een onmogelijkheid zijn, niet in den weg staan aan bilaterale
overeenkomsten, die
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een grooter ruilverkeer mogelijk maken. Wanneer die bilaterale overeenkomsten
door hun bepalingen de kern kunnen vormen van een zich steeds uitbreidend gebied,
waarop de handel zich vrijer kan bewegen, is het in het belang van de geheele wereld,
dat hun in werking treden niet door derden verhinderd wordt. Wordt deze laatste
poging verijdeld, dan ziet men niet, welk succes de conferentie van Londen wèl zal
opleveren en kan men niet anders dan een heillooze ontwikkeling van zaken daarna
verwachten.
Ziedaar in enkele woorden de beteekenis van het verdrag van Ouchy en van de
waarde van onze samenwerking en onze toenadering. Zijn werkelijk gewicht ligt in
de zegening van een grootere inwendige markt, die gij zoowel als wij noodig hebben,
maar boven alles in de kans, onze bestaansmogelijkheden door verdere toetredingen
te vergrooten. Wij moeten dus aan beide zijden van de grens niets verwaarloozen,
dat de spoedige inwerkingtreding van het verdrag zou kunnen bevorderen. Het is bij
de Staten-Generaal ingediend, die het zonder twijfel zullen aannemen, nadat de
Tweede Kamer, ernstig de ongerepte handhaving van den geest van het verdrag
verlangende, de Regeering heeft doen afzien van een verhooging van invoerrechten
van 10 op 13%, voor zoover men die voor bescherming zou kunnen aanzien. Wij
vertrouwen, dat er ook in België niets zal gebeuren, dat de aanneming van het verdrag
vertraagt of zijn beteekenis vermindert. Het is voorts de taak der regeeringen en van
de pers der beide landen, maar ook die van particulieren en zakenlieden om in hun
contact met het buitenland dit te doen begrijpen, hoe groot die beteekenis is.
Veroorlooft mij tenslotte, met enkele woorden in het Fransch te besluiten. België,
Luxemburg en Nederland, buurstaten, gelegen in het economisch belangrijkste gebied
der wereld, omgeven door machtige landen, waar sterk autarchische neigingen
heerschen, hebben het grootste belang erbij, dat aan hun gemeenschappelijke grenzen
geleidelijk het karakter van tolboom ontnomen wordt. Hun streven moet daarop
gericht zijn. Maar bovendien wijzen zij, geleid door hun vrijzinnige opvatting in de
handelspolitiek, den terugweg naar den vrijeren wereldhandel aan. De zakenwereld,
de volkeren zijn na de diepe depressie der laatste jaren voor een definitieve opleving
gereed; anderzijds dreigt groot gevaar voor ineenstorting - ik denk aan het acute
stadium van het vraagstuk der oorlogsschulden. Het is niet in de handen van deze
drie landen dit gevaar af te wenden, en afgescheiden daarvan, het protectionisme is
niet overwonnen. Dus, wat er ook gebeure, wij moeten tezamen onversaagd voor het
beginsel van de economische vrijheid strijden, in ons eigen belang en dat der geheele
wereld. Laat ons volharden tot aan het einde onder onze nationale deviezen: ‘L'Union
fait la force’, ‘Je maintiendrai!’ Het zal de groote verdienste van de Nederlandsche
Kamer van Koophandel zijn, ons tezamen gebracht te hebben om dezen oorlogskreet
te hooren slaken, een kreet, die uit een innig verlangen naar vrede en geluk voortkomt.
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Bijlage 29
Nota-Heldring betreffende de economische toestand en de taak der
Regeering
(vgl. p. 990)
10 September 1932
De beurzen zijn sedert Augustus willig, aandeelen en speculatieve obligaties zijn
sterk gerezen, zoo ook de prijzen van enkele stapelartikelen. Het is zeer goed mogelijk,
dat deze beweging zich nog eenigen tijd voortzet, want de reactie op het lange dalen
van alle waarden heeft wellicht nog niet uitgewerkt. Als psychologische reactie, in
Amerika, wellicht met electorale doeleinden, gestimuleerd, moet men haar
beschouwen, eenigen materieelen grond heeft zij vooralsnog niet. Lausanne zou een
keerpunt in de depressie kunnen zijn: de bijna algeheele opheffing van de Duitsche
verplichting tot verdere schadevergoedingen, uit den oorlog voortvloeiende, was
voor den terugkeer van het vertrouwen onontbeerlijk, maar brengt op zich zelf geen
genezing. Eerst wanneer het internationale ruilverkeer weer mogelijk is gemaakt,
kan op een duurzame herleving gerekend worden en op den weg daarheen wierp
Ottawa wellicht een nieuwen slagboom op (de beteekenis van de voorkeursrechten,
door Engeland aan de Dominions verleend, op den uitvoer van niet-Britsche landen
naar Engeland moet nog afgewacht worden), terwijl de trieste
ontwapeningsvooruitzichten bezwaarlijk vereenigbaar zijn met het herstel van het
politieke vertrouwen. De komende economische wereldconferentie wordt door deze
omstandigheden overschaduwd en niet minder door de nog steeds ontbrekende
neiging, ook van andere staten dan Engeland, elkaar op het gebied van den invoer
tegemoet te komen. Misschien zou een overwinning der democratische partij in de
Amerikaansche presidentsverkiezing een wijziging in de tariefpolitiek der Vereenigde
Staten brengen, maar, indien de conferentie vóór Kerstmis gehouden wordt, zooals
het plan schijnt te zijn, kan met die gebeurlijkheid nauwelijks rekening gehouden
worden.
In elk geval kan men niet anders dan bezorgd zijn over den toekomstigen loop van
zaken in de eerstvolgende jaren ten onzent. Hij is in hooge mate van dien in de wereld
afhankelijk, terwijl de inwendige situatie zich door stroefheid onderscheidt.
De Napoleontische oorlogen hadden, evenals de oorlog van 1914/18 een geweldige
kapitaalvernietiging tengevolge. De verarming der wereld deed zich toen aanstonds
gevoelen en werd niet in dezelfde mate als in 1914/25 door inflatie gecamoufleerd,
terwijl de na-oorlogsregelingen destijds wijzer
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waren dan nu. Engeland was in 1815 de zegevoerende macht, die wel zwaar belast
uit den oorlog te voorschijn kwam, maar met een ongeknakten handel en vergroot
koloniaal gebied. Het verlangde van zijn verarmde bondgenooten op het vasteland
geen terugbetaling van oorlogsschulden en van het overwonnen Frankrijk geen
verpletterende schatting. De overwinnaars van 1918 gingen geheel anders te werk
met politiek en economisch onverstand, onmenschkundig. Onmogelijk te torsen
lasten werden door de Geallieerden op Duitschland gelegd, politieke tegenstellingen
werden in Europa gevoed. Amerika, de financiëele winnaar, volgde niet het Engelsche
voorbeeld van 1815 en verlangde terugbetaling van zijn vorderingen op zijn
bondgenooten, zij het ook in gemitigeerden vorm. Tevens gaf het op handelspolitiek
gebied het slechte voorbeeld van geen betaling in den eenigen vorm, waarin Europa
betalen kon, goederen en arbeid, te willen aanvaarden: het omringde zich door steeds
hoogere tariefmuren en sloot de deur voor landverhuizers. Daardoor verergerde het
den economischen toestand en forceerde betalingen in goud, die het muntwezen
allerwege verzwakten. Ten slotte toonden zijn bankiers zich onervaren en grillig het overstroomde op het eene oogenblik de wereld met leengelden en vroeg ze eenigen
tijd later met het pistool op de borst terug. De instabiliteit van den economische
toestand werd daardoor verhoogd.
De wensch, de eigen productie te bevorderen, zonder overweging van de vraag,
of zij elders voordeeliger kan geschieden, welke wensch ook aan de Amerikaansche
tariefverhoogingen ten grondslag lag, werd in andere landen, waar de oorlog de
industrie en den akkerbouw gedesorganiseerd had, gedeeld en geschraagd door het
na-oorlogsche nationalisme. Ieder land wilde meer voortbrengen, minder afhankelijk
van anderen zijn, minder invoeren, meer uitvoeren. Wanneer alle landen slechts
bedacht zijn op uitvoer, dan moet - het was voor den denkenden beschouwer van
den beginne af duidelijk - de catastrophale toestand ontstaan, waarin de wereld zich
thans bevindt: overproductie eenerzijds, onderconsumptie anderzijds, ongekende
prijsdaling, verlieslatende bedrijven allerwegen, massa-ontslag van arbeiders,
werkloosheid op ongekende schaal, ontwrichting van het geldwezen, algemeen
wantrouwen, ondermijning van het crediet, stagnatie van het handelsverkeer. Het
ongeluk daarbij is, dat ieder land op zijn beurt den toestand verergert door nieuwe
maatregelen ter afwending van dreigenden (werkelijk of vermeend) ondergang nu
van het eene dan van het andere bedrijf. Wanneer men ergens b.v. de cultuur van
een belangrijk gewas of de vervaardiging van een industrieel product kunstmatig
beschermt, omdat de boer of de industriëel met zijn werknemers het niet meer houden,
dan bereikt men wellicht tijdelijk het beperkte doel, maar giet olie in den brand, die
de geheele wereld teistert, daargelaten dat die kunstmatige bescherming gewoonlijk
wegens ondeskundigheid der regeeringen onnoodig duur voor den belastingbetaler
of den verbruiker uitkomt en soms geheel faalt.
Het onmeedoogende proces der verarming, welke dadelijk na den oorlog aan den
dag had moeten treden, is door de hiervoren geschetste fatale evolutie op economische
en politiek gebied opgehouden, doch tevens in hooge mate verergerd. Het proces
wordt bovendien verlengd door de grootere (in vergelijking met een eeuw geleden),
maar nog onvoldoende ontwikkeling

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1587
der machtig geworden arbeidende klasse, welke, geleid door jarenlang verkondigde
theorieën en verkeerd begrepen eigen belang, meent, dat het loon in een verarmde
wereld op een hoog peil gehandhaafd kan worden en niet inziet, dat loonen, die niet
in het raam van de productiekosten van het oogenblik passen, uit het
gemeenschapskapitaal betaald worden.
Nederland heeft in deze verdwaasde wereld lang een rustige, betrekkelijk
voorspoedige positie ingenomen, maar het kon ten slotte niet aan de ellendige
gevolgen van een lange reeks verkeerde maatregelen, elders genomen, ontkomen.
Zijn vrijhandelsstelsel waarborgde de natuurlijke ontwikkeling van natuurlijke
hulpbronnen en deed naast een bloeiend bodembedrijf de nijverheid zich steeds
sterker uitbreiden. Wanneer ergens een bedrijf bedreigd werd, paste het zich aan,
hetzij door rationalisatie, hetzij door andere oriëntatie. Tegenover weinig, dat te
gronde ging, stond veel, dat ontlook of krachtiger werd. De voorspoed van
Nederlandsch-Indië droeg krachtig tot economische versterking van het moederland
bij. Maar eindelijk kwam aan dezen uitzonderingstoestand een einde.
Het is niet noodig, al de gebeurtenissen, die zich sedert het keerpunt in het einde
van 1929 afspeelden, te memoreeren: sedert 1931 gevoelt Nederland den vollen ernst
van de crisis, welke zich sedert de loslating van den gouden standaard door Engeland
geaccentueerd heeft.
Het is voornamelijk de uitvoer, waarvan onze welvaart afhankelijk is, die in het
gedrang gekomen is. Hij lijdt vooral onder:
1e. de armoede in Duitschland, onzen grootsten afnemer;
2e. gedaalde koopkracht van het Pond (Engeland is onze tweede afnemer);
3e. kunstmatige invoerbelemmeringen in Duitschland en Engeland;
4e. mededinging der landen met gedeprecieerde munt (voor zuivelproducten
voornamelijk Denemarken en straks in versterkte mate de Britsche Dominions,
voor textielwaren in de eerste plaats Japan);
5e. verstoorde betalingsmogelijkheden in tal van landen.
Naar binnen is onze voornaamste moeilijkheid de zware druk der te hooge
productiekosten en het veel te dure administratieve apparaat, hetwelk op de
eerstgenoemden factor een nadeeligen invloed uitoefent en onze openbare financiën
op den duur in gevaar brengt. Het eenige lichtpunt, door velen echter als zoodanig
niet erkend, is de sterke goudpositie, welke ons voorloopig tegen depreciatie van het
ruilmiddel behoedt.
Vraagt men, wat tegen die ontzaglijke buitenlandsche en binnenlandsche
moeilijkheden te ondernemen valt, dan reduceert het antwoord zich in hoofdzaak tot
‘aanpassing van onze productiekosten aan die in omringende landen bestaande’. Naar
de meening van eenige ijverige propagandisten en een groeiend aantal zakenlieden
- vooral in de exportbedrijven - moeten wij daarnevens door de aanvaarding van een
actieve handelspolitiek trachten, aan de invoerbelemmeringen in andere landen een
einde te maken. Reeds heeft de Regeering zich onder dien aandrang een wapen in
de hand laten geven in den vorm van de bevoegdheid, deviezenmaatregelen tegen
het buitenland te nemen. De werkelijk soms ergerlijke houding van Duitschland en
de onverschilligheid van Engeland en andere landen ten opzichte van onze
uitvoerbelangen verklaren deze strooming. In het particuliere
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zakenleven - bijvoorbeeld in den nooit eindigenden strijd tusschen Nederlandsche
en Duitsche scheepvaartlijnen - beantwoordt men provocatie soms met succes met
tegenaanvallen, maar een dergelijke houding in de handelspolitieke verhoudingen
van staat tot staat heeft schadelijke gevolgen op de eigen economie, waarmee men,
in tegenstelling met hetgeen in den engeren kring van het particuliere bedrijf
gewoonlijk mogelijk is, den omvang niet kan overzien, terwijl wij - Duitschland
aldus bestrijdende - onzen voornaamsten en reeds zwakken debiteur verder zouden
verzwakken. Hij kan ons immers slechts in goederen betalen. Belemmering van den
invoer daarvan ten onzent zou onszelven ernstig treffen, terwijl het succes op de
houding van Duitschland twijfelachtig zou zijn. Evenmin kunnen wij er aan denken,
tegenover Engeland, dat meer van ons koopt, dan het aan ons verkoopt, agressief op
te treden. Wij moeten trots alle tegenslagen onze pogingen, andere landen tot terugkeer
op den weg naar zelfvoorziening te bewegen, krachtig voortzetten en hopen, dat de
steeds slechter wordende ervaringen, daar opgedaan, de regeeringen eindelijk doen
gevoelen, dat zij hun houding moeten herzien. Van veel belang zou het zijn, dat de
voorloopige overeenkomst van Ouchy spoedig in werking kon treden, alsmede dat
de conventie van Oslo practische resultaten gaat afwerpen, waarnaar het op het
oogenblik nog niet uitziet.
Het voornaamste werk moet echter binnen de grenzen gedaan worden: krachtige
leiding van het deflatie-proces door de Regeering en overeenstemming in het
bedrijfsleven tusschen werkgevers en werknemers over geleidelijke, zeer belangrijke
verlaging van loonen. Het loonpeil is in de exportbedrijven en de scheepvaart 20%
en 10% hooger dan in omringende landen, hetgeen mededinging met andere landen
nu reeds of op den duur onmogelijk maakt. De tot nu moeizaam verkregen
verminderingen worden sterk tegengehouden door de hoogte der gemeentelijke
loonen. Met horten en stooten geschiedt de verlaging, maar zóó langzaam, dat het
de vraag wordt, of menig bedrijf voor den ondergang behoed kan worden en de Staat
de steeds stijgende kosten der werkloosheid en van andere crisismaatregelen zal
kunnen blijven bestrijden. Het krachtig ingrijpen van de Regeering in de besnoeiing
van eigen uitgaven en die der groote gemeenten, wier loonpolitiek overigens naar
een financiëele ruine voert, is onontbeerlijk om in dit opzicht te bereiken, wat noodig
is. Met zeer groote spanning wordt afgewacht, dat de Staatsbegrooting voor 1933
zal brengen. Men rekent op reusachtige tekorten voor het tegenwoordige en de
komende jaren en, indien die niet door zeer drastische bezuinigingen bestreden
worden in den omvang en geest als door het rapport der Commissie-Welter aanbevolen
en tevens tegenover de hardleersche groote gemeenten een veel krachtiger houding
dan tot dusver wordt aangenomen, zal de teleurstelling bij alle, de eischen van het
oogenblik begrijpende lieden diep zijn. Het toegeven, zoo verleidelijk onder de
tegenwoordige politieke omstandigheden, aan den tegenstand tegen de conclusies
van het rapport der Commissie-Welter ware funest.
Indien de Regeering het particuliere bedrijfsleven den strijd om het bestaan wil
mogelijk maken en tevens het land voor de gevaren van inflatie, ontwrichting van
den gouden standaard behoeden wil, heeft zij geen keus.
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Sommigen zouden Nederland van de inwendige moeilijkheden ontslagen achten,
indien het besloot, den gouden standaard op te geven. Wij verliezen uit het oog, dat
een vrijwillige verzwakking van de internationale waarde van ons ruilmiddel tegenover
onze schuldeischers frauduleus zou zijn, terwijl zij vermoedelijk ten onrechte
aannemen, dat de gevolgen niet ernstiger dan het loslaten van het pond voor Engeland
geweest is, zouden zijn, d.w.z. tot dusver relatief gunstig. Er bestaat echter reden te
vreezen, dat hier en in het buitenland ten opzichte van ons uiteindelijk financiëel
evenwicht niet de kalmte zou blijven heerschen, die Engeland onderscheiden heeft,
een gevolg van flegma, onwetendheid en ego-centrisme (in het oog der Britten
betaalde op 21 September 1931 de overige wereld voor haar dwaasheid en bleef
Engeland zichzelf). Het feit, dat een groot productiegebied aan het Britsche pond
vastgekoppeld was, droeg er tevens toe bij, dat het interne prijspeil na de gebeurtenis
niet rees. Wel kan men zeggen, dat zij een verder deprimeerenden invloed op het
wereldprijsniveau heeft uitgeoefend.
Om tot Nederland terug te keeren, de loslating van den gouden standaard zou den
gulden naar groote diepten kunnen doen dalen en aan hevige schommelingen
overleveren. Zij zou een einde maken aan onze positie als internationaal financiëel
centrum, terwijl de inwendige wanverhouding tusschen loonen in de openbare en
particuliere bedrijven zou gehandhaafd blijven. Er is niets, dat vóór dien stap pleit
dan gemakzucht. Deze Regeering zal hem nooit ondernemen, maar ook kan zij er
toe medewerken, dat wij steeds in de positie blijven, de handhaving van den gouden
standaard in de hand te hebben. Dat zij in elk geval bij de komende begrooting klaren
wijn moge schenken en er zich rekenschap van geve, dat wij niet met een crisis te
doen hebben, waarin budgetaire moeilijkheden desnoods door
overbruggingsmaatregelen tijdelijk op zijde geveegd mogen worden, doch met een
aanpassingsproces naar een blijvenden, anderen toestand! Crisisleeningen,
opsoupeeren van vroegere overschotten, uitstel van afschrijving op woningbouw,
waarvan de waarde met loonen en huren dalen zal, dit alles is te veroordeelen, wanneer
men moet aannemen, dat de jaren, volgende op 1933, nog meer zullen nijpen.
Men moge geneigd zijn te gelooven, dat een goudvoorraad, die den uitstaanden
biljettenomloop met ongeveer 100% dekt, ons beveiligt, maar men vergete niet, dat
die goudpositie voortspruit uit stilstand van het bedrijfsleven, dat groot kapitaal
ongebruikt laat, en uit slechtere crediettoestanden elders en dat zelfs een milliard
spoedig wegvloeit, wanneer onze gemeenschap boven haar stand blijft leven, zooals
zij thans doet. Een Franschman zeide mij onlangs: ‘Chez nous tout le monde vit sur
le dos de tout le monde, l'état pais tout. Cela mène à l'effondrement.’ Bij ons wordt
bijkans het geheele bodembedrijf door den verbruiker of belastingbetaler gesubsidiëerd
(een algemeene scheepvaartsubsidie werd wijselijk afgewezen, maar gevolgd door
een steunwet, van welker nuttige strekking men zich weinig voorstellen moet), de
groote gemeenten, die onder dictatuur van den gemeentearbeider staan, worden door
den Staat aan middelen geholpen, zonder dat zij zich na de afgedwongen korting van
3% op de jaarwedden der gemeenteambtenaren verdere moeite behoeven te geven,
op dit hoofd, waaraan te Amsterdam alleen 43 à 50 millioen jaarlijks wordt
uitgegeven, te be-
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zuinigen. Het is misschien deze onverantwoordelijke gemeentepolitiek, die het
ernstigste struikelblok voor de redding van den toestand vormt, maar ook de Staat
zelf eischt met een onveranderde begrooting van 600 millioen bij een ongekende
daling van het volksinkomen veel te zware offers. Pogingen tot verzwaring der
bestaansvoorwaarden der bedrijven, zooals nu en dan uit den koker der Regeering
komen, verplichte winkelsluiting, bedrijfsraden, e.a., miskennen de tegenwoordige
moeilijkheden. De hoogte der werkloosheidsonderstanden is uiterst bedenkelijk voor
de openbare financiën en verkoelt den werklust. Geen instelling, hoe zeer
onvermijdelijk, werkt verslappender op de volkskracht, wanneer te goedgeefsch in
haar voorwaarden.
Volgens den Gouverneur-Generaal is in Indië het ergste geleden. Ik hoop, dat de
toekomst hem gelijk geeft, maar aangezien in den wereldtoestand, waarvan ook Indië
afhankelijk is, tot dusver niets fundamenteels veranderde, beteekent dit nog niet, dat
het herstel in aantocht is. Met name acht ik de vooruitzichten voor de
Java-suikernijverheid, welke van zoo groote beteekenis voor de industrie in het
moederland is, weinig gunstig. Van haar natuurlijke afzetgebieden, Britsch-Indië en
China, sluit zich het eene en blijft het andere aan inwendige onlusten ten prooi, welke
zijn koopkracht ondermijnen. Intusschen verhoogt een groote vlottende schuld
ondanks drastische bezuinigingen, welke nog geen budgetair evenwicht
teweegbrachten, die van het moederland en compliceert het consolidatie-vraagstuk.
Werkelijk, er is slechts aanleiding, de tanden op elkaar te zetten en zich de maag
op het uiterste te snoeren en alle bevolkingsgroepen door handelen te doen inzien,
dat de Regeering het zóó inziet en niet anders. Lapmiddelen zijn thans verderfelijk.
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Bijlage 30
Nota-Heldring over de verhouding van de Vereniging voor Economische
Politiek tot de liberale Kamerfractie, December 1932
(vgl. p. 1017)
Welke tijdelijke maatregelen op economisch gebied de wereldcrisis ook hebbe moge
wettigen, aan den aard van ons bedrijfsleven is in den grond niets veranderd.
Nederland is een dichtbevolkt land met een te gering betrouwbaar areaal om zich
met eigen bodemproduct te kunnen voeden; industrie, handel, scheepvaart,
transito-bedrijf en visscherij, welke ook uit hoofde van zijn ligging natuurlijke
bestaansbronnen zijn, zijn onontbeerlijk om de bevolking bestaanszekerheid te
verschaffen. De afwezigheid van andere delfstoffen dan kolen maakt, dat onze
industrie in het algemeen een voltooiingskarakter draagt, grondstoffen invoeren moet.
De noodzakelijkheid van buitenlandsche aanvoeren, zoowel voor de volksvoeding
als voor de nijverheid, impliceert uitvoer van afgewerkte bodem- en
nijverheidsproducten. Onze ligging vergemakkelijkt natuurlijkerwijs den afzet, doch
om mededinging met andere landen mogelijk te maken, moeten onze productiekosten
laag zijn. Daartoe dient vrijdom van invoerrechten, natuurlijk op grondstoffen en
halffabrikaten, welke laatste veelvuldig als grondstof of belangrijk hulpmiddel voor
onze vervaardigingsbedrijven dienen, maar zij dienen ook zoo laag mogelijk te zijn
op afgewerkte fabrikaten, opdat de prijzen en exploitatiekosten niet onnoodig stijgen.
Onder de exploitatiekosten rangschikt zich ook het loon, waarmede niet gezegd wil
zijn, dat het algemeen belang en dat van den ondernemer het laagst mogelijke geldloon
vereischen. Het loonpeil moet zich naar de kosten van levensonderhoud richten en
zoo eenigszins mogelijk een welstandmarge inhouden. Starre loonen in een tijd van
economische achteruitgang en depressie worden ten deele uit het
gemeenschapskapitaal betaald en veroorzaken vermindering van werkgelegenheid,
vermeerdering van werkloosheid. Of het heerschende stelsel kapitalistisch of
socialistisch is, verandert daaraan niets.
Nu heeft de crisis van 1930/2 de natuurlijke verhoudingen ook hier te lande geheel
verstoord en de Regeering heeft zich, om den ondergang van zekere bedrijven of
bedrijfstakken te voorkomen, genoopt gezien, wettelijke steunregelingen in het leven
te roepen. Daarbij heeft zij zich zoowel door politieke als door economische
overwegingen laten leiden. Daar, waar de politieke factor machtig was - en dat was
voornamelijk met de landbouwbelangen het geval - droegen de maatregelen veelal
een onnoodig tegemoetkomend karakter, kosten den verbruiker of belastingbetaler
schatten gelds,
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terwijl zij de productievoorwaarden in andere bedrijfstakken verzwaren. Bij de
maatregelen, waar zij geen politieken invloed van beteekenis vreesde, trad zij
gematigd en voorzichtig op, zoo bij de industrie en de visscherij. Voor de
zeescheepvaart zal de beschikbare steun ondoeltreffend blijken. De voorgestelde
steun voor de binnenscheepvaart zal averechts werken. Handel en transitobedrijf,
zwaar gebukt gaande onder de crisis, kunnen uit den aard niet anders geholpen worden
dan door verlichting van lasten. In dit opzicht geschiedde niets, ook niet voor de
andere bedrijfstakken - integendeel de belastingen werden verhoogd. Zoo wordt alles
ten bate van den landbouw benadeeld. Dat bij dit alles weinig lijn te bespeuren was,
mag men de Regeering misschien niet al te scherp verwijten. Weliswaar begreep zij
eerst sedert September 1931, met een heel wat ernstiger calamiteit dan een crisis te
doen te hebben, maar dit had zij met velen gemeen. Dat zij daarna voortging, onder
den drang van in het nauw gebrachte belangen opportunistisch te legisleeren en
economische belangen aan politieke en electorale belangen opofferde, is erger. Men
mag haar ook verwijten, dat zij geen uitvoering gaf aan de wet, die in de benoeming
van een Economischen Raad voorziet, en aldus naliet, zich door bekwame, deskundige
en onpartijdige mannen te laten voorlichten.
Hoe ernstig deze tekortkomingen en hoe verpolitiekt en verkeerd sommige der
genomen maatregelen ook zijn, tot dusver troostte zich menigeen met de gedachte,
dat zij voor korten duur genomen waren en men ze spoedig overboord zou kunnen
zetten, wanneer de omstandigheden ons zullen veroorloven, tot het vrije bedrijfsleven
terug te keeren, zij het met een korte of langere periode van gereglementeerde afbraak
der kunstmatigheid. In elk geval, zoo meende men, waren de toestanden te dien
opzichte niet voor langen tijd door de wetgevende macht geprejudiciëerd.
Daarin is nu plotseling wijziging gekomen. De slechtste van alle steunwetten, de
tarwewet (zie hoofdartikel Alg. Handelsblad van 24 December 1932) is incidenteel
voor drie jaar verlengd, terwijl het gedwongen maalpercentage van 25% op 40%
verhoogd werd. Daarmede is niet alleen een hoogst ernstige stap in de richting van
duur brood gedurende ettelijke jaren gezet, maar ook een niet minder ernstige stap
op den weg naar zelfvoorziening door staatsdwang, een streven, dat op mislukking
na heillooze ervaring moet uitloopen en waartoe nooit had mogen besloten worden
dan nadat een andere weg niet mogelijk gebleken was en een grondig onderzoek naar
de te volgen algemeene politiek had plaats gehad. Dit geschiedde met medewerking
der liberale fractie in de Tweede Kamer, nadat de heer Boon eerst een amendement,
strekkende tot verlenging van de wet voor slechts één jaar, had ingediend en
verworpen.
De houding van deze fractie is in deze tijden raadselachtig. Nadat zij bij de
algemeene beschouwing het economisch beleid der Regeering afgekeurd en zich
onder de oppositie geschaard heeft, bepaalde haar verzet zich feitelijk slechts tot de
opcenten op de invoerrechten en gaven haar leden in meer dan één geval blijk van
een zeer onliberale denkwijze - al dan niet door groepsbelangen geinspireerd.
Dr. Vos bepleitte in November anti-dumpingmaatregelen, blijkbaar onbekend met
de eischen van onze nationale economie, met de moeilijkheid van
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de omschrijving en constateering van dumping en dus van anti-dumping, en alsof
wij er met de tegenwoordig gevolgde wijze van contingenteering althans niet iets
veiliger aan toe waren dan met het nieuwe experiment. Zijn uitlatingen waren
trouwens zoo ondeskundig en onduidelijk, dat het Kamerlid Van der Waerden hem
een vrijhandelaar, die invoerbelemmeringen wil, noemde.
De heer Bierema hield op 9 December een rede, die naar autarchie zweemde en
waarin hij de meening uitsprak, dat de tarwewet tot dusver bevredigend gewerkt
heeft. Deze heer heeft trouwens de laatste jaren zich steeds op het eenzijdige
landbouwstandpunt gesteld en zijn fractie maar al te vaak meegekregen.
De heer Van der Bilt achtte het bij de begrooting van Waterstaat noodig, bij den
Minister op bevordering van het vervoer van mijnhout onder Nederlandsche vlag
aan te dringen. Niet alleen bewees hij daarmede een slechten dienst aan de reeders
(die hun eigenbelang ook niet steeds begrijpen), daar Nederland veel meer vracht int
dan betaalt en een kunstmatige koestering van staatswege van Nederlandsch vervoer
het gevaar opent voor represailles, die onze reeders licht van den wal in de sloot
zullen brengen, maar ook is dit optreden van het liberale Kamerlid moeilijk
vereenigbaar met de begrippen van liberale economie, op het verkeerswezen toegepast.
Alles tezamen genomen moet men helaas zeggen, dat de Kamerfractie ernstig in
haar verplichtingen op economisch gebied is tekortgeschoten en dat gebrek aan lijn
in de uitlatingen van haar leden gemaakt heeft, dat niemand weet, wat men aan haar
heeft. Eenige verwachting, dat zij het in de naaste toekomst beter zal doen, kan men
nauwelijks koesteren. Mede door haar toedoen is de weg naar een spoedig herstel
geblokkeerd. De leden Bierema en Van Rappard zijn vóór alles
landbouwvertegenwoordigers, die geen verandering in de suprematie van de
landbouwbelangen zullen helpen teweegbrengen, en de overige leden onderscheiden
zich door stuurloosheid. Zij, die zonder groepsbelangen te willen bevoordeelen, het
land de beste kans willen geven om t.z.t. zijn economie naar het algemeen belang in
te richten, hebben helaas geen aanleiding, vertrouwen in de liberale partij te stellen,
zoolang de Kamerfractie niet aan geheel andere voorwaarden voldoet.
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Bijlage 31
Nota-Heldring betreffende de devaluatie. Februari 1933
(vgl. p. 1028)
Het verlaten van den gouden standaard door een land, dat hem tot nu toe gehad heeft,
beteekent schuldverzaking. Wanneer dit zonder bepaalde noodzaak geschiedt, is het
een oneervolle handeling, waardoor de crediteuren, wier vorderingen in 's lands
valuta luiden, geschaad worden. Dat Nederland in grootere mate crediteur dan debiteur
is, heeft geen invloed op den moreelen kant van de zaak, die zoowel nationaal als
internationaal te bezien is.
Officieele schuldverzaking heeft tengevolge, dat alle vorderingen in guldens, ook
die op lichamen en personen andere dan de Staat, gedeprecieerd
(1) raken; banksaldi van hier te lande woonachtigen zoowel als van buitenlanders,
vorderingen voor aan het buitenland in guldens verkochte goederen of in guldens
verleende diensten, bezit aan obligaties, spaargelden, vaste inkomens waaronder
loonen. Daarentegen apprecieeren onze vorderingen in vreemde munteenheden op
het buitenland en zouden wij onze schulden in guldens aan het buitenland reduceeren.
De buitenlandsche koopkracht van den gulden zal onmiddellijk dalen ten aanzien
van waarden, die op goudbasis berusten (bijvoorbeeld uit het buitenland verkregen
grondstoffen). Echter zullen de in het land aanwezige voorraden, die nog met den
niet-gedeprecieerden gulden betaald zijn, wellicht niet onmiddellijk in prijs stijgen.
Dit hangt in groote mate van het gangbare inzicht in het bedrijfsleven omtrent de
beteekenis van het verlaten van den gouden standaard af. Eveneens van de wijze,
waarop dit loslaten geschiedt en hoe snel en in welke mate de gulden daalt, en in
welke mate ongerustheid verwekt wordt. Zij, die de mogelijkheid zien, op de
gedeprecieerde waarde van den gulden hun zaken uit te breiden, exporteerende
industrieën, tuinbouw, zuivelbedrijven, eierenhandel, enz., scheepvaart - en na een
lange periode van depressie zal de neiging daartoe zeer sterk zijn, ook om de arbeiders
weder aan den gang te helpen - zullen, de een in meerdere, de an(2) dere in mindere mate aan het uitverkoopen gaan, dat wil zeggen hun waren of
diensten verleenen tot een prijs, die onder den kostprijs, ligt. Gedurende den tijd, dat
zij dit kunnen volhouden, en hun grondstoffen niet aan te vullen hebben, zullen zij,
dusdoende, het buitenland doen profiteeren van het verlies, waarmede zij zich
verarmen. Bovendien zal het buitenland die lage prijzen allicht niet waardeeren en
er anti-dumping maatregelen tegen nemen. Wanneer het tijdstip aanbreekt, dat men
op de basis van de nieuw aangekochte grondstoffen moet gaan werken, zal dit proces
in langzaam of
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sneller tempo verdwijnen en daarmede een gedeelte van den voorsprong, dien men
als producent op het buitenland heeft. Geheel zal die voorsprong verdwijnen, wanneer
ook de loonen zich weder aan den gedeprecieerden valutastand zullen hebben
aangepast. De werking van het loonsverhoogingproces kan men niet met zekerheid
voorzien. Sommigen meenen, dat de loonen niet weder op hun goudpeil zouden
terugkomen en verwijzen daarvoor naar België, Frankrijk en Engeland. Anderen
brengen in herinnering, dat met Engeland een zeer groot gebied, waaruit het zijn
importen betrekt, den gouden standaard verliet, terwijl de koopkracht van alle aan
het £ verbonden landen tegenover andere landen daalde. Dientengevolge daalde het
niveau der wereldprijzen en ontstond geen behoefte aan loonsverhooging in Engeland.
Daalt de gulden, dan gaat alleen Nederlandsch-Indië mede. Men moet er op rekenen,
dat de wereldprijzen hier stijgen en een drang tot loonsverhooging ontstaat. Hoe dat
ook zij, het voor de particuliere industrie zoo nadeelige en voor de staatshuishouding
zoo ontwrichtende verschil tus(3) schen het loonpeil in beschutte en in onbeschermde bedrijven blijft bij inflatie
bestaan. De ervaringen in Engeland en Denemarken sedert het abandon van den
gouden standaard zijn trouwens noch op dit punt noch op eenig ander bijster
bemoedigend voor hen, die zich afvragen, of hun voorbeeld navolging verdient.
Onze handelsbalans is passief, wij voeren meer in dan uit. Wij zullen in
(4) gedeprecieerde valuta nog meer dan tegenwoordig voor onze invoeren moeten
betalen, vooral aan Duitschland (staal, ijzer, kolen, kunstmest), Noorden Zuid-Amerika
(granen, koffie, enz.). Voor onze scheepvaart zal dit de hoeveelheid lading doen
verminderen, een debetpost tegenover mogelijk hoogere vrachten (die intusschen
niet zoo spoedig tusschen Nederland en Indië zullen gelden). De Nederlandsche
handel zou verder door de instabiliteit van het ruilmiddel belemmerd worden. Nu
worden zaken in guldens
(5) gedaan, waarvoor vroeger het Pond tot basis genomen werd. Dan zou een nieuw
element van onzekerheid in de prijscalculatie treden. Nederlandsch beteekenis als
financieel centrum zou sterk door de schommelingen van den gulden lijden, zoo niet
te niet gaan.
(6) De staatshuishouding geraakt door de depreciatie van het ruilmiddel dadelijk
uit de balans. Zware nieuwe belastingen zullen noodig zijn om de uitgaven te dekken,
welke zeer zeker ook het bedrijfsleven zullen drukken.
Bij dit alles bestaat het groote gevaar, dat, wanneer men eenmaal den gou(7) den standaard loslaat, men de valuta niet meer in de hand heeft en zij kan zinken
op een peil, dat den grootsten chaos op economisch en sociaal gebied en ruïne voor
beleggers en intellectueelen, die gewoonlijk van een vast inkomen leven, veroorzaakt.
De psychische aanleg van het ras speelt hier een groote rol. Of de Nederlander
even onaangedaan zou blijven als de Engelschman staat te bezien.
De heer Trip, wien ik deze beschouwing voorlegde, maakte nog de volgende
opmerkingen.
‘Inflatie is onder de huidige omstandigheden iets geheel anders dan die van den
tijd gedurende en na den oorlog.
Gedurende en na den oorlog was in de verschillende landen en in de wereld als
geheel de vraag naar goederen en diensten grooter dan het aanbod. Toen
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bestond een - zij het kunstmatig gestimuleerde - vraag, welke, ook afgescheiden van
de gevolgen der inflatie, de prijzen van goederen en diensten opdreef. De koopkracht
vertoonde, voor een belangrijk deel onder den invloed van tijdelijke en kunstmatige
factoren, als speculatie, afbetalingssysteem e.d. een stijging. Het bedrijfsleven kon
dus zijn werkings-sfeer uitbreiden en profiteerde van het feit, dat zijn productie-kosten
in langzamer tempo stegen dan de prijzen van de geproduceerde goederen of geleverde
diensten. Zelfs toen in de latere jaren, aan den omslag van eind 1929 voorafgaande,
de goederenprijzen, met name de groothandelsprijzen, reeds een dalende richting
insloegen, waren de hierboven bedoelde vraag en koopkracht nog zóó groot, dat de
prijsdaling grootendeels gecompenseerd kon worden door den grooteren afzet.
Thans is de situatie geheel anders. De zeer sterke uitbreiding van het
productie-apparaat, gepaard aan de ineenstorting van de kunstmatige koopkracht,
heeft er toe geleid, dat het aanbod van goederen en diensten de vraag in belangrijke
mate overtreft. Hierin kan door inflatie nimmer verandering worden gebracht.
Weliswaar kan de vrees voor het waardeloos worden van het ruilmiddel leiden tot
een vlucht in de goederen, doch, wanneer het publiek dit punt eenmaal bereikt heeft,
dan staat een bij uitstek sterke verarming van het volk, met alle ongunstige gevolgen
daaraan voor het bedrijfsleven verbonden, boven elken twijfel vast. Die verarming
zal de koopkracht
(8) sterker aantasten dan de vermindering van inkomen, welke het gevolg is van het,
langs den natuurlijken en behoorlijken weg, verlagen van de productiekosten van
het bedrijfsleven.
Het verbroken evenwicht tusschen vraag naar en aanbod van goederen en diensten
kan dus zeker niet langs den weg van inflatie hersteld worden. Rest de vraag, of de
positie van het land, dat den gouden standaard verlaat, op de wereldmarkt tegenover
zijn concurrenten versterkt wordt. Over langeren
(9) tijd gerekend is dit zeker niet het geval, waar hetzij die concurrenten naar hetzelfde
middel van depreciatie van hun ruilmiddel zullen grijpen, hetzij afweermaatregelen
zullen nemen tegen den import van goederen uit het land zonder stabiel ruilmiddel.
De vrije wereldmarkt zal steeds meer worden ingekrompen en het eind zal zijn
vernietiging en chaos.
In een tijd van sterke inkrimping van het wereldverbruik kan inflatie niet anders
dan een uiterst kort en schijnbaar soulaas geven. Wat van werkelijke beteekenis is,
is het vestigen van de overtuiging, dat alle lagen der bevolking zich moeten aanpassen
aan een lager prijzen- en inkomen-niveau. Deze overtuiging wordt zeker niet gevestigd
door een inflatie, die - men ziet het thans in Engeland - aanvankelijk stimuleerend
werkt, doch spoedig diepe ontgoocheling zal brengen, aangezien het niet te vermijden
aanpassings-proces opnieuw naar de toekomst verschoven wordt, zooals de wereld
nu reeds tal van jaren gedaan heeft, met het resultaat, dat de moeilijkheden steeds
grooter zijn geworden en de terugslag zich ten langen leste toch niet meer liet
tegenhouden.
De conclusies moeten dus zijn:
(10)
o dat het algemeen loslaten van den gouden standaard de wereld niet kan helpen,
1.
immers de vraag naar goederen niet kan doen toenemen;
o dat het loslaten van dien standaard door een bepaald land - afgeschei2.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1597
den van overwegende bezwaren van moreelen aard veel grootere vermindering
van de reëele koopkracht der bevolking en ontreddering van alle verhoudingen
zal medebrengen dan een geleidelijke en natuurlijke aanpassing, waar die noodig
en mogelijk is;
o dat het bedrijfsleven, hetwelk op een loslaten van den gouden standaard zou
3.
aansturen, een ook voor het eigen belang uiterst gevaarlijke politiek zou volgen,
waar het de voldoening aan den eersten eisch voor een bloeiend bedrijfsleven
- stabiliteit - opnieuw naar een verdere toekomst zou verschuiven en een steeds
verder gaande ontwrichting in de hand zou werken.’
Tot zoover de heer Trip. Wat nu te doen om het bedrijfsleven voor verdere stagnatie
te bewaren en het nieuw leven in te blazen met behoud van den gouden standaard?
De productiekosten zijn in internationaal werkende bedrijven veel te hoog. Men is
in het algemeen aan het einde van bezuinigingen en rationalisatie gekomen en verliest
ook niet uit het oog, dat verdere rationalisatie de werkloosheid zou kunnen uitbreiden.
Anderzijds doen de hooge loonen dit ook. Het eenige, dat die bedrijven weder in
staat kan stellen te concurreeren, is de verlaging van het loonpeil en vermindering
van lasten, die direct of indirect door Staat, provincie of gemeente worden veroorzaakt.
De vakvereenigingen staan, in het algemeen gesproken, onverzettelijk op hun
standpunt tegen loonsverlaging en erkend moet worden, dat in de exportbedrijven,
althans in vele gevallen, de loonen reeds lager zijn dan die in naburige bedrijven, die
voor de inlandsche markt werken en veel lager dan die in de overheidsbedrijven. Dit
belet de volvoering van het streven naar algemeene loonsverlaging, terwijl het
particularistisch aangelegde Nederlandsche bedrijfsleven aan nationale
overeenstemming tusschen werkgevers in den weg staat. Zoolang de overheidsloonen
niet krachtig omlaag gaan en tevens de veel te hooge werkloosheidsuitkeeringen,
welke èn de arbeidwilligheid verslappen èn een ondragelijken last voor de openbare
kassen vormen, is de basis voor een verbetering van den economischen toestand ten
onzent niet gelegd.
Daarbij komt, dat de politieke invloed van den boer voor talrijke steunmaatregelen
gezorgd heeft, die den belastingbetaler en den verbruiker jaarlijks eenige honderden
millioenen kosten en de prijs- en loonsverlagingen tegenwerken. Ook contingenteering
en verhooging van invoerrechten en accijnzen hebben die uitwerking.
De financieele politiek der openbare lichamen is in de eerste plaats in handen van
de Regeering, die zich helaas op grond van electorale overwegingen weinig krachtig
betoond heeft, terwijl de politieke partijen in het streelen van den boer of van den
arbeider wedijveren, zoo mogelijk van beiden. Het
(11) ziet er naar uit, dat pleidooien voor het verlaten van den gouden standaard geheel
overbodig zijn en het land door een onbewust bondgenootschap van verkeerd inzicht
en politiek winstbejag naar den afgrond gebracht zal worden.
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Opmerkingen van A.F. Bronsing over de nota van den Heer Heldring
betreffende den gouden standaard1, Februari 1933
(vgl. p. 1028)
(1) Tengevolgen van de stijging van de waarde van het goud, hebben alle vorderingen
en de belooningen voor diensten (ook pensioenen), uitgedrukt in zekere bedragen in
guldens, waarden gekregen, die uitgaan boven hetgeen de debiteur of degene, die de
belooning vaststelde, bedoelde toe te kennen. Verkleining van de waarde van de
munt (hetzij door muntverzwakking, hetzij door het verlaten van den gouden
standaard) heeft tot gevolg, dat deze onbedoelde bevoordeeling te niet wordt gedaan.
Indien dit geschiedt door den Staat, die in deze souverein is, kan hier veel minder
gesproken worden van een oneervolle handeling dan wanneer door den Staat door
belastingen, o.a. coupon-belasting, heffingen, premies enz., getracht wordt de gevolgen
van de stijging van de waarde der munt te temperen, waardoor verschillende deelen
der bevolking veel ongelijker getroffen of bevoordeeld worden.
(2) Van een uitverkoop is slechts sprake voor zoover bij den verkoopsprijs aan
het buitenland nog gecalculeerd wordt met den inkoopsprijs van buitenlandsche
grondstoffen op voet van de oude waarde van de munt; overigens zal men slechts
verkoopen tegen de wereldwaarde van de grondstoffen plus de waarde van den arbeid
in het binnenland. Die waarde van den arbeid in het binnenland is echter lager
geworden, omdat de kosten van levensonderhoud, voor zoover die bestaan (en dat
is het grootste gedeelte) uit woninghuur en uit de voortbrengselen van eigen bodem,
verlaagd zijn, in goud of in wereldwaarde uitgedrukt.
Bij muntverzwakking (mits niet meer dan om de waardestijging van het goud te
compenseren) gaat de levensstandaard iets achteruit vergeleken bij vandaag, maar
zal in geen geval minder worden dan hij was in 1929, toen hoogte van loon en
goudwaarde van de munt met elkaar in overeenstemming waren. Overigens zou,
indien muntverkleining tot gevolg had, dat tijdelijk gewerkt werd tegen een lagere
vergoeding dan de kosten van levensonderhoud, dit toch beter zijn dan niet werken
en leven ten koste van de gemeenschap door werkloozensteun.
(3) Het verschil tusschen het loonpeil in beschutte en onbeschermde bedrijven zal
bij muntverkleining kleiner worden. Door de stijging van de muntwaarde heeft men
in onbeschermde bedrijven, veel meer dan in beschutte bedrijven, compensatie
gezocht in loonsverlaging. In de onbeschermde bedrijven komt daardoor bij
muntverkleining eerder een marge, waaruit een stijging van het loon kan worden
bekostigd. Dit zal gedeeltelijk vanzelf gaan door grootere bedrijvigheid, meer
werkuren en overwerk, hoogere belooning voor stukloon, en gedeeltelijk veroorzaakt
worden door een drang tot verhooging van het basisloon.
(4) Wij zullen minder gaan invoeren en meer uitvoeren dan thans. Het is daarom
nog de vraag of voor de scheepvaart de totale hoeveelheid lading naar en van
Nederland zal verminderen; het grootere evenwicht tusschen

1

Bron: Archief-Bronsing.
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in- en uitvoer zal de scheepvaart meer loonend maken. Bovendien bestaat een groot
gedeelte van het vervoer met Nederlandsche schepen uit vervoer tusschen
buitenlandsche havens en dit vervoer is bij maatregelen ten opzichte van het
Nederlandsche ruilmiddel niet betrokken, alleen zullen Nederlandsche schepen door
goedkoopere exploitatie meer aan het vervoer kunnen gaan deelnemen, en zal dit
vervoer wellicht winst laten.
(5) Een verklaring zou inderdaad vertrouwen ontnemen aan den gulden, dat op
het oogenblik bestaat. Heeft dit vertrouwen echter inderdaad ertoe geleid, dat thans
vele zaken in guldens worden gedaan, waarvoor vroeger het £ tot basis werd genomen?
Onzekerheid in de prijs-calculatie treedt alleen op, indien de waarde van den
Nederlandschen gulden ging schommelen ten opzichte van het goud. Dit is echter
niet noodig, zooals hierna zal worden toegelicht.
(6) Waarom zou de Staatshuishouding door de depreciatie van het ruilmiddel uit
de balans geraken? Nagenoeg alle inkomsten en uitgaven van den Staat zijn in guldens.
Alleen voor zoover de Staat betalingen te doen heeft in het buitenland, zouden nieuwe
voorzieningen noodig zijn, maar dit is slechts een uiterst klein gedeelte van het
Staats-budget.
(7) Het hier geschetste gevaar bestaat bij inflatie en bij het loslaten van den gouden
standaard; wordt echter ontgaan bij muntverzwakking.
(8) Het betoog van den Heer Trip is geheel gericht tegen inflatie, dus een geleidelijk
en gestadig verminderen van de waarde van de munt om daardoor te komen tot een
kunstmatig geprikkelden kooplust en een stijging van prijzen. Die bezwaren deel ik
geheel.
Doel moet alleen zijn verlaging van de productiekosten van het bedrijfsleven in
Nederland. De Heer Trip zegt: ‘langs den natuurlijken en behoorlijken weg’, maar
ik meen, dat er geen weg is, die natuurlijk en behoorlijk is in tegenstelling tot een
anderen, die dat niet zou zijn.
Verlaging van productiekosten in Nederland (het buitenland interesseert ons hierbij
alleen voor zoover het de goedkoope Nederlandsche producten moet opnemen) kan
op twee manieren geschieden: verlaging van loonen of verlaging van de munteenheid
(inflatie of muntverzwakking). De eerste manier ontziet de crediteuren in guldens,
de huren, grondrenten, pachten, en treft alleen de loonen; de tweede manier treft
allen veel gelijkelijker.
(9) Het middel van depreciatie van het ruilmiddel is door andere staten reeds
toegepast. Nederland is daarbij achtergebleven. Muntverzwakking in Nederland
beteekent dus slechts een herstel van den status-quo-ante.
(10) Dat ‘het algemeen loslaten van den gouden standaard de wereld niet kan
helpen, immers de vraag naar goederen niet kan doen toenemen’ is juist.
Muntverzwakking in Nederland behoudt den gouden standaard en mag de wereld
niet helpen, maar helpt Nederland.
(11) De conclusie zou geheel anders moeten luiden: Er zijn om uit de impasse te
komen, waarin Nederland gekomen is, doordat vele concurreerende landen de gouden
standaard hebben verlaten, drie oplossingen aan te geven:
a. Ons land zou zoo rijk zijn, dat het in staat is zijn bevolking te blijven
onderhouden op een duurder levenspeil dan omringende landen. In dat geval moet
de Regeering de industrie beschermen door de grenzen te sluiten of hooge
invoerrechten te heffen van buitenlandsche producten, vervaar-
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digd met goedkoope arbeidskrachten; zij moet den uitvoer stimuleeren door
uitvoerpremies en zij moet de scheepvaart steunen met subsidies.
De Vereenigde Staten van Noord-Amerika, wel het rijkste land ter wereld, heeft
dit stelsel nagestreefd. De tegenwoordige toestanden in de Vereenigde Staten zijn
zoo, dat men niet licht geneigd zal zijn dit voorbeeld te volgen.
b. De productiekosten in ons land moeten verlaagd worden door verlaging van de
loonen. Het is echter onbillijk om die loonen alleen te verlagen in de onbeschermde
bedrijven waar de loonen nimmer teruggebracht worden tot het peil, dat noodig is,
indien niet ook in de beschutte bedrijven een overeenkomstige loonsverlaging wordt
ingevoerd, want de kosten van levensonderhoud worden voor een groot gedeelte
bepaald door de loonen in de beschutte bedrijven.
Verder is een drastische loonsverlaging niet mogelijk zonder verlaging van
woninghuur, grondrente, hypotheekrente, enz. Verlaging van de productiekosten te
zoeken in een verlaging van loonen kan alleen effectief zijn, indien de Staat bij wet
bepaalt, dat alle loonen, alle huren, alle renten, alle contractueele overeenkomsten,
gelijktijdig gebracht moeten worden op een zeker peil beneden een norm uit het
verleden, b.v. het jaar 1929.
Men kan hiervoor ijveren, maar het is uiterst twijfelachtig of onder de huidige
politieke constellatie de daarvoor noodige meerderheid in het Parlement zal worden
gevonden, en dan rest alleen:
c. De waarde van de gulden wordt verminderd. Om niet te komen tot de gevaren
van een inflatie, worde bij de wet bepaald, dat de muntwet als volgt wordt gewijzigd:
1e. het gewicht van het gouden tientje wordt teruggebracht van 7,2 Gr. op zegge
5,4 Gr.
2e. alle overeenkomsten (huurcontracten, arbeidsovereenkomsten, contracten van
koop of verkoop enz.), uitgedrukt in een zeker aantal guldens, zullen wettelijk zijn
nagekomen, indien betaald wordt in een zelfde bedrag in nieuwe Nederlandsche
guldens.
3e. elk beding, dat hiermede in strijd is, is nietig.
Ik meen, dat, indien de oplossing sub b inderdaad niet bereikbaar is, wij geen
andere keuze hebben dan te ijveren voor de oplossing sub c en te trachten de
verkleining van onze munt zoo spoedig mogelijk te bereiken. Doen wij dat niet, dan
is het gevolg een voortdurend doorzieken in den bestaanden toestand, een verarming
van ons land door vermindering van den export, door stilliggen van de scheepvaart,
ook door kwijnen van de Indische cultures, die eveneens van den gulden afhankelijk
zijn; dan zullen misschien door vermindering van 's lands inkomsten langzamerhand
ook in de beschutte bedrijven lagere loonen worden uitbetaald; dan zullen door de
algemeene verarming geleidelijk aan ook de huren naar beneden gaan, maar dat alles
wordt slechts gekocht door veel leed, onnoodig veel werkloosheid en veel strijd. En
lukt het niet de loonen in de beschutte bedrijven naar beneden te krijgen en ook in
de onbeschermde bedrijven verder te drukken, dan kan het oogenblik komen, dat wij
dan niet meer kunnen besluiten tot vermindering van de goudwaarde van onze munt,
maar dat wij van den gouden standaard moeten afgaan, omdat wij geen goud meer
hebben.
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Bijlage 32
10 Februari 1933
Brief van Heldring aan Dr. F.G. Waller
(vgl. p. 1045)
Amice,
Na een nachtje slapen nog het volgende:
De wensch van Biersma, vóór de verkiezingen aan te dringen op een
graanmonopolie is de natuurlijke ontwikkeling van een veel te ver gedreven
landbouwsteunpolitiek, die groepsbelangen gevleid heeft, zonder ze in het minst te
bevredigen. Gij zegt mij herhaaldelijk, dat ik de landbouwbelangen uit het oog verlies.
Ik ben mij niet van die kortzichtigheid bewust. Ik heb bij den eersten maatregel - de
tarwewet - erkend (dit is ook in een adres der Amsterdamsche Kamer van Koophandel
neergelegd), dat de tarwe- en suikerboeren gesteund moesten worden, maar was
tegen dezen vorm van wet, met den toen reeds te hoogen richtprijs van ƒ 12, -, een
geweldigen en kostbaren rompslomp, een door de fabrikanten te betalen prijs van ƒ
16, - en zekerheid, dat het tarwe-areaal zich onnatuurlijk zou uitbreiden. Bij de
voorbereiding van den suikersteun zat ik in de Commissie van Advies, die een
steunbedrag van ƒ 4,50 voorstelde, hetgeen voor het eerste jaar aangenomen werd.
De boeren eischten echter een loonend bedrijf en kregen het volgende jaar ƒ 8, -,
zoodat de wet ons thans ƒ 14 millioen 's jaars kost. Het gevolg van dezen overdadigen
steun voor de twee cultures van den kleigrond is, dat de tarwe zich over de
zandgronden uitgebreid heeft en den roggeboer doet verlangen naar steun voor zijn
artikel. Deze is dan ook reeds in de maak.
Onze geheele steunpolitiek is niet gericht geweest op inkrimping van productie,
doch op handhaving zoo niet uitbreiding. Men zal nu wel eerlang noodgedwongen
tot afslachting van tienduizenden stuks vee moeten overgaan, zonder te vermijden
dat men vastloopt. Bovendien brengen ettelijke van de maatregelen nu reeds een zee
van corruptie mede en een last op den verbruiker en/of belastingbetaler van ten minste
ƒ 150 millioen 's jaars, terwijl de werkloosheid angstig stijgt en ons ƒ 300 millioen
's jaars kost. Een graanmonopolie zal dit alles in hooge mate verergeren en den
terugkeer tot natuurlijke toestanden belemmeren.
En ondanks veel, dat er tegen pleit, is die terugkeer waarschijnlijker dan eenige
maanden geleden. Evenals voor Lausanne zullen de mogendheden
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gedwongen zijn, elkaar op het gebied van schuldenregeling en stabilisatie van het £
te vinden. Deze laatste is niet duurzaam mogelijk, zonder dat goederen weder in
ruimere mate in het verrekeningsverkeer opgenomen worden. Ergo men zal moeten
komen tot het wegnemen van de ergste handelsbelemmeringen: deviezenregelingen,
contingenteeringen, invoerverboden, prohibitieve invoerrechten. De Amerikanen in
de Commissie van Voorbereiding te Genève, aangesteld door Hoover en Roosevelt,
maar niet namens hen sprekende, hebben erkend, dat de Vereenigde Staten zelve
hun rechten moesten verlagen en meenen, dat de Regeering van Roosevelt het doen
zal. Er zullen op dit gebied ontzaglijke moeilijkheden te overwinnen zijn, maar men
zal moeten. Trip is met mij van meening, dat indien de besprekingen tusschen de
schuldeischers en schuldenaren voldoende vorderen, de Wereldconferentie te Londen
het kan brengen tot de opheffing van genoemde ergste handelsbelemmeringen,
hetgeen het einde van de vertrouwenscrisis en het begin van nieuwe credietgeving
zal beteekenen. Naar goederen zal een grootere vraag ontstaan en de prijsstijging zal
ingeleid worden, ofschoon men geenszins verwachten moet, dat onmiddellijk een
geweldige hausse zal ontstaan. In het bijzonder vestig ik Uw aandacht op de uitspraak
van de Voorbereidingscommissie, dat voor de beperking van de tarwe-productie een
afspraak tusschen de tarwe verbouwende landen noodig is.
Gij zijt het met mij eens, dat voor het behoud van ons land vermindering van de
productiekosten boven alles noodig is. Echter gaat de geheele politiek der Regeering
ten opzichte van den landbouw en den invoer daarentegen in. Waren de internationale
vooruitzichten volslagen hopeloos, dan zou men zich thans ernstig moeten beraden,
of en welke verandering men in de handelspolitiek moet aanbrengen. Het huidige
oogenblik is daarvoor niet geschikt. Niemand kan zeggen, waar wij heengaan, wanneer
de Wereldconferentie mislukt. Zeker zal het vooruitzicht dan buitengewoon somber
zijn, doch zoolang de mogelijkheid bestaat, dat de geheele wereld en dus ook
Nederland verlichting brengt, mogen geen maatregelen aangeprezen worden, die een
bestendiging of verergering van de tegenwoordige politiek beteekenen. De deur moet
zoo goed mogelijk voor terugkeer naar een vrijeren handel open gehouden worden.
Het plan van een graanmonopolie, onder alle omstandigheden op grond van
economische en moreele overwegingen te veroordeelen, is in hooge mate importuun.
Wil de liberale partij die richting op om voor de verkiezingen bij de boeren stemmen
te winnen, dan slaagt zij daar misschien in, maar dan heeft zij opgehouden, liberaal
te zijn. Of zij een dergelijk zelfverraad wenscht, is haar zaak. Wij hebben de zaak
van het economisch gezichtspunt te beschouwen en, van daaruit gezien, is het
krankzinnig. Ik zelf zal daaraan, noch aan eenige politiek, die voortzetting van de
tegenwoordige beoogt, mijn steun kunnen geven, terwijl ik onmiddellijk op zou
houden, lid van de liberale partij te zijn.
Ik heb het bovenstaande eenigszins vluchtig neergeschreven, resp. gedicteerd. Ik
hoop echter, dat mijn gedachtengang U duidelijk zal zijn. Intusschen staan wij
waarschijnlijk aan den vooravond van vervroegde verkiezingen. Het lijkt mij, dat
het aannemen van de motie-Boon de Regeering in een vrij sterke positie plaatst.
Hoewel zij feitelijk voor de bezuiniging bitter weinig gedaan heeft en die slechts
langs de lijn van den minsten weerstand
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heeft toegepast, dus zich uitende door maatregelen, waar veel op af te dingen valt,
kan zij zich nu tot de kiezers keeren, wijzende op den tegenstand van socialisten, die
nooit bezuiniging willen, versterkt door Chr.-Historischen en liberalen, die den mond
vol van bezuiniging hebben, doch die, als het er op aan komt, obstructie voeren. Ik
ben geen politicus, maar zoo op het eerste gezicht geloof ik niet, dat het
amendement-Boon een goede politieke zet beteekent, hoewel ik het aannemelijk
acht, dat de wijze van bezuiniging in de rechtspraak niet fraai is.
Met beste groeten,
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Bijlage 33
10 juli 1933.
Brief van Heldring aan Mr. J.H. Knottenbelt
(vgl. p. 1045)
Zeer geachte Heer Knottenbelt,
De heer Pippel vroeg mij, of ik Maandagavond den 10den een vergadering van de
‘commissie voor economische onderwerpen’ kon bijwonen, hetgeen mij helaas
onmogelijk is. Hij vroeg mij, of ik dan niet mijn opmerkingen over de machtigingswet,
die, naar het schijnt, met de voorgestelde wijzigingen met spoed in de Kamer
behandeld zal worden, op schrift wilde stellen. Ook dat, zoo antwoordde ik hem,
was lastig, daar de materie voor de buitenstaanders buitengewoon moeilijk te
beheerschen is en mij de gelegenheid heeft ontbroken, hieromtrent betrouwbare
inlichtingen uit een breeden kring van ingewijden te bekomen. Nochtans wil ik eenige
opmerkingen van algemeenen aard op papier stellen.
Ik acht op zich zelf een groote bevoegdheid tot dadelijk handelen onmisbaar voor
eenige Regeering, welke een soort van Planwirtschaft moet leiden. Is ook de
wetgevende macht eenmaal daartoe besloten, dan is de Regeering gelijk aan een
directie, die evenmin als in een onderneming, voor het nemen van haar maatregelen
telkens de goedkeuring van Commissarissen kan vragen. Slechts moet de omvang
van haar vrijheid beperkt zijn door het terrein der Planwirtschaft.
Is nu deze Planwirtschaft gewenscht? Ik acht haar uit den booze.
1e. Allereerst zij opgemerkt, dat gedwongen prijsvorming, welke de voornaamste
karaktertrek van de tegenwoordige landbouwpolitiek is, lijnrecht indruischt tegen
het streven der Regeering, den gouden standaard te handhaven. Zij werkt infleerend,
door den consument of den belastingbetaler enkele honderden millioenen 's jaars
meer te laten betalen dan bij natuurlijke prijsvorming het geval zou zijn. In het gouden
standaard stelsel past een verlaging van productiekosten en daardoor natuurlijk
stimuleering van den uitvoer. Eén der bedenkelijkste verschijnselen in de thans
gangbare landbouwpolitiek is de premiëering van den uitvoer ten koste van den
binnenlandschen verbruiker, dus verarming van de nationale gemeenschap door
schenkingen naar het buitenland.
2e. Planwirtschaft op zich zelve moet op mislukking uitloopen. Wij erkennen allen
de allerernstigste verstoring, welke de wereldcrisis in onze huis-
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houding en o.a. ook in de bodembedrijven gebracht heeft, alsmede de nooden, die
daardoor ontstaan zijn. De Regeering vleit zich door coördinatie, omzetting van het
bodemgebruik, van boven af het bedrijfsleven in betere banen te kunnen leiden. Zij
vergeet daarbij, dat de gevolgen van een omschakeling onoverzichtbaar zijn; zij
zouden het zijn in een samengesteld bedrijf als het nationale bodembedrijf voor den
knapsten deskundige, zij zijn het in hooge mate voor een ondeskundige Regeering,
die door de voorstellingen van groepsbelangen, in landbouwkringen bijzonder
ego-centrisch, geleid wordt. Hoe meer misgetast wordt, hoe sterker de uitwerking
op andere bodem- en industriëele bedrijven. Terwijl men in het algemeen kan zeggen,
dat de nooden bijna nimmer zoo erg zijn, als zij geschilderd worden, is het
buitengewoon ernstig, dat de Regeering in enkele gevallen heeft toegegeven aan den
eisch der agrariërs, dat het boerenbedrijf weer tot een loonend bedrijf gemaakt moest
worden in de huidige omstandigheden! Op die leest is bijvoorbeeld de tarwe- en de
suikersteun geregeld, die mooie winsten op de voor die gewassen geschikte gronden
verzekerd en aanleiding hebben gegeven tot een ongehoorde uitbreiding der
tarwecultuur op minder geschikte gronden. Ingrijpen der Regeering leidt tot excessen
en moet tot de allerdringendste gevallen beperkt blijven (ik zelf rangschik daaronder
de tarwe, al veroordeel ik den vorm en de mate van den steun). Natuurlijk aanpassing
is het snelst werkende geneesmiddel. Dreigt een patient te bezwijken - gedoogt het
nationaal belang zijn sterven niet - dan diene men hem een inspuiting toe om hem
in het leven te houden, tot tijd en wijle de natuur hem geneest.
3e. Ik verlies niet uit het oog, dat de Regeering niet alleen met zuiver economische
overwegingen mag rekening houden; zij moet een voor de stabiliteit des lands zoo
gewichtig volksdoel als het landbouwende voor opstandigheid bewaren. Zij mag
daarom wel eens wat doen in een algemeen politiek belang, dat zuiver economisch
niet direct te verdedigen valt, doch zij doe het met mate en make steeds weer aan de
landbouwers duidelijk, dat steun, aan hen verleend, de andere klassen der bevolking,
ook andere bodembedrijvers, schaadt en naarmate hij hoog is, voorbijgaand en zich
zelf doodend moet zijn. Van een dergelijken gematigden invloed van regeeringswege
is weinig te bespeuren geweest. Integendeel het regeeringsbeleid is eenzijdig agrarisch
geweest en men heeft aan onredelijke eischen toegegeven.
4e. Centralisatie van den uitvoer zal bij beschermde tuinbouw- en veeteelttakken
wellicht niet te vermijden en zelfs aanbevelenswaard zijn. Indien dit zoo is, dan is
het een gevolg, dat het bedenkelijke in den steun demonstreert. Waar blijft de
individueele inspanning tot het veroveren van vreemde markten, die toch al in
sommige takken van het beschermde stel niet groot is, o.a. bij den zuivel? (Mij is
onder meer onlangs ter oore gekomen, dat het minst moeilijk in het buitenland te
plaatsen melkproduct, melkpoeder, alleen naar de omringende landen gaat en de
export naar overzee geheel verwaarloosd wordt.)
Het betoog van den Minister, dat naast exportmonopolie importmonopolie
noodzakelijk is, klink geenszins overtuigend, in geen geval ten aanzien van producten,
die hier niet geteeld worden zooals maïs, bananen en zuidvruchten. De beperking
van den invoer van dergelijke producten zou onze export-
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mogelijkheden naar de landen van oorsprong (Argentinië, Spanje), onze scheepvaart,
handel en havens, waarmede het al even treurig als met den landbouw gesteld is,
verdere ernstige schade toebrengen. Dergelijke maatregelen raken ook het beleid
van het Departement van Buitenlandsche Zaken! Men geve de Regeering in geen
geval de bevoegdheid, den import krachtens deze wet te beperken.
5e. Indien, zooals te vreezen is, een meerderheid in de Kamer voor deze wet is,
dan zou althans getracht kunnen worden, van de Regeering de belofte te krijgen, dat
zij geen maatregelen neemt zonder raadpleging van andere belangen dan de
landbouwende, hetzij bestaande lichamen, hetzij een betrekkelijke commissie van
bekwame menschen uit verschillende bedrijfstakken.
U gelieve deze opmerkingen te nemen voor wat zij zijn, fluks neergeschreven.
Zonder eenig verwijt te willen maken, veroorloof ik mij, nog op te merken, dat
het niet wel aangaat, mij op zóó korten termijn voor een vergadering op te roepen,
als de heer Pippel deed. Ik ben daarvoor veel te bezet.
Met beleefde groeten,
Hoogachtend,
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Bijlage 34
14 Juli 1933
Brief van Mr. L.J.A. Trip aan Heldring
(vgl. p. 1045)
Zeer geachte Heer Heldring,
Ik dank U ten zeerste voor de inlichtingen welke U mij bij Uw schrijven van 11 dezer
hebt willen geven over de jongste vergadering en de positie van den Economischen
Raad. Het begint er inderdaad naar uit te zien, dat deze jonge telg bereids in de wieg
zal gesmoord worden en ik vrees dat de leiding van het college niet voldoet aan de
eischen, welke in den tegenwoordigen tijd en met het oog op de moeilijkheden welke
nu eenmaal verbonden zijn aan het verschaffen aan den Raad van de hem toekomende
plaats, gesteld moeten worden. Naar het mij voorkomt zal in de eerste plaats zekerheid
moeten verkregen worden omtrent de houding, welke de Regeering zelve ten opzichte
van den Raad wenscht aan te nemen. Aan den anderen kant zal de Raad zich moeten
hoeden voor het volgen van onpractische en onder de huidige omstandigheden
bedenkelijke professorale adviezen. Onder deze reken ik ongetwijfeld het bespreken
van, wat men gelieft te noemen, het valuta-vraagstuk. Voor de Regeering en De
Nederlandsche Bank bestaat dit vraagstuk niet en de Raad kan zich slechts blameeren
door over deze zaak, die definitief beslist is, zich in besprekingen en bespiegelingen
te begeven. De Regeering heeft zich definitief vastgelegd op de handhaving van den
gouden standaard, en ik zal mij dan ook tot het uiterste moeten verzetten tegen eene
bespreking in den Economischen Raad van deze beslissing.
Het komt mij niet twijfelachtig voor, dat de Raad zich vóór alles dient bezig te
houden met de behandeling van de economische politiek der Regeering in verband
met de ontwikkeling van de wereldomstandigheden nà het échec van de
Wereldconferentie. Dat is nuttiger werk dan na te praten over een zoogenaamd
vraagstuk, dat door de Regeering reeds definitief tot oplossing is gebracht.
Ik vraag mij af of het niet goed zou zijn, dat de Voorzitter en U een onderhoud
verzochten met de Ministers van Buitenlandsche Zaken en van Economische Zaken,
hetzij tezamen hetzij afzonderlijk, ten einde grootere klaarheid te verkrijgen over de
positie en de mogelijkheden van den Economischen Raad.
Na beleefde groeten teeken ik mij
Hoogachtend,
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Bijlage 35
15 Juli 1933
Brief van Heldring aan Trip
(vgl. p. 1045)
Zeer geachte Heer Trip,
Dank voor Uw brief van gisteren.
Indien Prof. de Vooys het wenscht, ben ik gaarne bereid, met hem naar de Ministers
te gaan, maar ik kan mij niet bij hem opdringen, nadat ik hem duidelijk mijn meening
heb gezegd, die hij trouwens deelt. Wel zal ik dezer dagen nog eens aan
Buitenlandsche Zaken, waarmede ik geregelde relaties heb, over deze aangelegenheid
spreken, doch daar bepaalt men zich tot dusverre tot een negatieve houding.
Overigens ben ik het met U eens, dat de Economische Raad zich met alle macht
met de economische politiek der Regeering dient bezig te houden. Dit wordt echter
op het oogenblik moeilijk gemaakt door het feit, dat Minister Verschuur zijn advies
niet ten aanzien van de wijziging der landbouwcrisiswet en der retorsiewet heeft
ingewonnen.
U behoeft niet te vreezen, dat ter volgende vergadering (23 September), de gouden
standaard ter sprake zal komen. Men was het er over eens, dat, wanneer er toe besloten
zou worden, de zaak eerst in een kleine commissie, waarvan U deel zou uitmaken,
moest behandeld zijn. Ik sta niet op het standpunt, dat de vraag nooit besproken mag
worden, of dat men zich te allen tijde bij de beslissingen van de Regeering en de
Nederlandsche Bank moet neerleggen, al keur ik persoonlijk zoodanige beslissingen
goed. Ik vind echter een bespreking van dit vraagstuk in een tijdsgewricht, waarin
de Nederlandsche Regeering de grootste moeite zal hebben en er zich inderdaad voor
inspant om de financiën van het land op orde te brengen, in hooge mate inopportuun
en gevaarlijk. Ofschoon ik mij dus principiëel niet tegen een bespreking heb gekant,
zal ik zeker ertoe medewerken, dat zij tot een gelegener tijdstip wordt uitgesteld.
Met beleefde groeten
Hoogachtend,
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Bijlage 36
Nationale herziening door Dr. E. Heldring1
(vgl. p. 1032)
Het bestuursapparaat zal in het moeras geraken indien de democratie niet in staat is
de wetgevende en uitvoerende macht op een leest te schoeien, die de behartiging van
algemeene belangen beter waarborgt dan thans geschiedt. Indien ooit, dan moeten
de aanstaande verkiezingen een zoo groot mogelijke eenheid brengen om het land
in staat te stellen, het afbraakproces, dat het doormaakt, met zoo gering mogelijke
schade door te komen. Sedert meer dan drie jaren woedt een orkaan over de wereld,
die de maatschappij in haar voegen doet schudden en ons land van actieve welvaart
tot nood gebracht heeft. Veel is er neergeworpen, niets opgebouwd. Wel zijn er
teekenen, die het luwen van den storm doen verwachten, maar zij zijn veraf en hij
kan opnieuw opsteken. Voorloopig zoekt men angstig en half het hoofd kwijt naar
economische uitwegen, meestal ondeugdelijke. Daarbij kwam onlangs de schokkende
ontwaring, dat in een van onze staatsorganen, waarop de rust des lands gevestigd is,
onze marine, een geest van opstandigheid gevaren is, die de menschen doet vreezen,
dat het staatsgezag niet voldoende beveiligd is en hen doet uitzien naar een regime,
waaronder althans die zekerheid zal bestaan. Dat is natuurlijk een verlangen, bij de
vervulling waarvan alle weldenkende Nederlanders schouder aan schouder moeten
staan, te meer daar de politieke constellatie in Europa in den laatsten tijd bedenkelijke
allures aanneemt. Het is een gelukkig verschijnsel, dat de behoefte aan die vervulling
in zoo breede kringen gevoeld wordt. Indien zij op bevredigende wijze vervuld wordt,
dan wordt niet alleen een dam opgeworpen tegen het voortschrijden van
revolutionnaire stroomingen, doch dan worden deze in de engst mogelijke bedding
teruggevoerd.
In die omstandigheden vinden de verkiezingen plaats en het is het gevoel van
ongerustheid over de gezagshandhaving en het verlangen naar een economische
uitredding, welke bij velen overheerschen. Het inzicht, dat economische redding
zonder saneering der openbare financiën niet mogelijk is, ontbreekt al te veel. Een
natuurlijk gevolg van deze stemming is, dat de rustige redeneering lijdt en de eenling
voor zich tot gevolgtrekkingen komt, waarvan hij de strekking niet overziet. Ons
ongelukkig kiesstelsel voedt deze geestesverwarring en heeft tot het indienen van
niet minder dan 53 lijsten geleid. Partijtjes staan op zonder politiek inzicht of ter
vervulling van klein-
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zielige eerzucht. Het is een armzalig schouwspel in een zoo ernstig tijdsgewricht.
Laat ons nagaan, hoe liberaal gezinde lieden de voornaamste vraagstukken moeten
bezien.
Daar is dat van het gezag. Men zegt, dat de Hollander wars van discipline is. Dat
is waar, wanneer men daarbij denkt aan onvoorwaardelijke onderworpenheid aan
een barsch bevelend commando, maar behoudens de woelige en van nature geestelijk
onrustige elementen, is hij kalm op het onverschillige af, schikt zich in leiding en
redelijk gezag, omdat hij weet dat men daarmede het verst komt. Men heeft echter
toegelaten, dat in de marine in de plaats van het gezag het overleg met
vakvereenigingen trad. En een weifelachtig overleg, want de officieren, die met roode
leiders te spreken hadden, werden door Den Haag aan de touwtjes gehouden. Vooral
geen herrie, was het parool. Welnu, ieder die werkgeverservaring bezit, weet, dat
niets bedenkelijker voor de verhouding tusschen werkgever en werknemer is, dan
wanneer deze weet, dat gene geen vasten wil bezit. En hoeveel meer geldt dit voor
de militaire verhoudingen. Zij, die het knagend werk op de vloot toelieten, zijn dan
ook schuldig aan de verbreiding van een geestesgesteldheid, die op ‘De Zeven
Provinciën’ tot uitbarsting kwam. Een politiek, die gezag en discipline naar
Nederlandschen aard verzekert, is geen partijquaestie, zij is zoowel liberaal als
anti-revolutionnair als Roomsch en behoorde zelfs sociaal-democratisch te zijn.
Niemand van ons, die niet de handhaving van het gezag, de verdediging van het
gezin als fundamenten van onze samenleving beschouwt, de vrijheid en de
eerbiediging van den godsdienst evenals de vrijheid der gedachte niet als onontbeerlijk
voor de geestelijke vervolmaking van onze samenleving gevoelt; maar daarnaast ook
de vrijheid van handeling, geen andere beperking daarvan dan het algemeen belang
medebrengt, geen opgaan van het individu in een almachtigen staat, geen
onderwerping aan een dictatuur. Fascisme en autocratie zouden zich hier uitheemsch
gevoelen als leeuwen en tijgers, maar kwaad stichten. Ik heb Italië vele maanden
onder het huidige regime bezocht en wensch Nederland niet het dwangbuis toe,
waarin het leven daar bekneld is, al heeft het fascisme de verdienste van orde in
plaats van den dreigenden chaos gesteld te hebben. Wij moeten het hier niet zoo ver
laten komen.
Wij mogen daarom de feilen van ons tegenwoordig kies- en
vertegenwoordigingsstelsel niet ontkennen. Het algemeen evenredige kiesrecht, dat
wij niet lang geleden met gejuich inhaalden, heeft den kiezer in den slechtsten zin
almachtig en tevens machteloos gemaakt. De partijen, waarin figuren vaak niet van
den eersten rang den baas spelen, putten zich uit in het paaien van den kiezer en deze
denkt wel, op den man van zijn keus te stemmen, doch geeft zijn stem in feite aan
een onbekende op dezelfde lijst. Teleurstelling over de werking van Parlement en
regeeringen, die te weinig door landsbelangen en te veel door partijbelangen geleid
worden, is het gevolg. Het bestuursapparaat zal in het moeras geraken, indien de
democratie niet in staat is, de wetgevende en de uitvoerende macht op een leest te
schoeien, die de behartiging van algemeene belangen beter waarborgt dan thans
geschiedt.
De liberale partij is de grondlegster van de huidige grondwet geweest, zij
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heeft aan haar hervormingen haar aandeel gehad, zij is aan zich zelve schuldig,
opnieuw te helpen hervormen, wanneer een versleten stoommachine door een motor
vervangen moet worden. Een wijziging van de kieswet, misschien zelfs van de
grondwet zal noodig zijn om te verzekeren, dat de volkswil gelegenheid behoudt,
tot uitdrukking te komen en tevens, dat het land door krachtige regeeringen,
gecontroleerd door meer deskundige vertegenwoordigende lichamen, waarvan de
leden niet vooral naar hun kiezers kijken, bestuurd zal worden.
Velen achten het liberalisme te slap voor den tegenwoordigen tijd, maar het was
geen liberale regeering, die sedert 1918 de verslapping van de tucht in de strijdmacht
toeliet. Actief is het liberalisme, wanneer de vrijheid en vooruitgang verkregen moeten
worden, eerder beschouwend, wanneer zij verkregen zijn.
Het land heeft dank zij het liberale stelsel een tijdperk van ongekenden bloei achter
den rug. Thans heerscht de crisis tengevolge van de wereldwijde toepassing van
anti-liberale denkbeelden; zij roept de liberalen tot handeling op.

Over gezag en beleid door Dr. E. Heldring1
De Staat heeft tot taak noodzakelijke omzettingsprocessen te vergemakkelijken.

II
De roep om gezag alleen is dor, er is meer noodig; koele hoofden en kennis. Deze
verkiezingen staan ook, en hoe! in het teeken der economie en der openbare financiën.
Bij het beschouwen van onze economische ellende kan men niet zeggen, dat
Nederland zijn eigen trekken thuis krijgt. Het is het buitenland, dat ons het leven
zuur maakt. Van daar toch moet grootendeels de genezing komen. Wij kunnen
geneesmiddelen slikken, die het eene orgaan ten koste van het andere baten, alleen
de open lucht kan heil brengen. De wereld zal moeten terugkeeren op den weg naar
zelfvoorziening, welke volkomen overeenkomstig de voorspellingen van
vrijhandelaars zulke verschikkingen tengevolge heeft en zijn onmogelijkheid en
nietswaardigheid dan aan dag demonstreert. Wanneer wij Neville Chamberlain hooren
zeggen, dat Engeland protectie zal behouden, ook indien de geheele wereld den
vrijhandel omhelst, is eenig optimisme noodig om te gelooven, dat Amerika, Engeland
en Frankrijk elkaar zullen vinden, voordat de klok twaalf slaat en geen herstel meer
mogelijk is. En hoe zullen onze onderhandelingen met Duitschland uitpakken?
Vergeten wij echter niet, dat een regeling der schulden, zonder welke de ongerustheid
over de wereld blijft hangen, voor de groote landen onmisbaar is en daaraan een
stabilisatie der wisselkoersen gepaard moet gaan, die weer de opheffing der allerergste
handelsbelemmeringen als deviezenbeperkingen, contingenteeringen, invoerverboden,
pro-
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hibitieve invoerrechten, vraagt. Al deze maatregelen, half oorzaak, half gevolg, zijn
dooreengestrengeld met wantrouwen als gemeenschappelijk omhulsel; begint dit te
verdwijnen, dan worden zij ook de een na den ander overbodig. Ontstaat weer
vertrouwen in de betalingsvooruitzichten, dan komt crediet beschikbaar, ontstaat
vraag naar goederen, beginnen de prijzen te stijgen. Dit is de eenige natuurlijke weg
naar het doel, waarheen pogingen tot kunstmatige credietverruiming, zonder het
vrijer goederenverkeer en stabiliteit der koersen niet zullen leiden. Vóór Lausanne
was men wanhopig, waarom zou men het thans zijn?
De bankcrisis in Amerika bevordert de saamhorigheid der volkeren. Die crisis
moest uitbreken. Zij doet de tegenwoordige economische structuur der Vereenigde
Staten op haar grondvesten schudden, komende in het diepste van ellende in den
landbouw en bij ongekende werkloosheid, maar het is een geluk, dat zij onlangs
uitbrak en niet nadat men reeds over internationale regelingen onderhandeld had. Zij
is wellicht het dieptepunt. Gelukt het Roosevelt - en wat hij tot dusver doet, maakt
over het algemeen een uitstekenden indruk - het vertrouwen te herstellen, het
bankwezen te saneeren, den dollar te beveiligen, dan kan hij ook internationaal een
nieuw tijdperk inluiden.
Intusschen zitten wij thans in een warwinkel van steunwetten ten behoeve van
verschillende bodembedrijven en van enkele industrieëen, die den verbruiker of
belastingbetaler 200 millioen per jaar kosten, enkele takken van landbouw sterk
baten, voor andere onbevredigend werken. Men heeft twee groepen van boerenbedrijf
te onderscheiden, die, welke voor binnenlandschen afzet werkt en die, welke van
export leeft. Beider toestand is of was ernstig. Was, voor zoover de tarweboeren door
den steun geholpen werden. De kunstmatig opgedreven tarwecultuur is in één jaar
met meer dan 100% toegenomen, den broodverbruiker 25 millioen per jaar kostende.
De suiker kost 14 millioen 's jaars. De andere categorie, de exporteerende
landbedrijven, dat is, tuinbouw, vee-, pluimveeteelt, enz. ziet zich in haar bestaan
bedreigd, voornamelijk door de uitsluitingsmaatregelen, door de omringende landen
genomen. De Staat komt deze groep met credieten of met uitkeeringen, gebaseerd
op heffingen ten laste van den verbruiker, tegemoet. Ter dekking van al deze uitgaven
wordt het leeningfonds gebruikt, dat dientengevolge, hoewel oorspronkelijk eenige
honderden millioenen groot, weldra een tekort aantoont. Straks wellicht het nieuw
ontworpen Landbouwcrisisfonds. Het is duidelijk, dat elke Regeering, welke ook,
onder de omstandigheden het strikt noodige zou moeten doen om een zoo rustig en
waardevol element der bevolking, dat plotseling in zijn bestaan bedreigd werd, te
hulp te komen, maar enkele dingen zijn zeker: 1e. de regelingen zijn niet voldoende
in onderling verband getroffen; 2e. sommige zijn onnoodig duur of uit anderen hoofde
zeer bedenkelijk; 3e. de financiëele contrôle is onvoldoende; 4e. zij zijn economisch
te veroordeelen, daar zij de daling van de marge tusschen geldloon en kosten van
het levensonderhoud in de nietagrarische bedrijven tegenhouden en daarmede het
herstel belemmeren, ongeacht de moreele verslapping, welke zij teweegbrengen; 5e.
zij zijn financiëel ondragelijk.
Naarmate de verkiezingen naderen, wordt de steunwetgeving wilder en
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opdringeriger. Bundels steunprojecten voor allerlei takken van het boerenbedrijf zijn
bij de Kamer neergesmakt en ten leste komt de Regeering met het
Landbouwcrisisfonds, waaraan niet meer of minder vastzit dan de door den Staat
geleide organisatie van het bodembedrijf ten laste van de schatkist en den consument.
Het is dringend noodig, sterke centralisatie benevens zeggingschap en scherpe contrôle
van het Departement van Financiën in het steunbeleid brengen, doch indien deze
onverhoedsche poging tot instelling van gedeeltelijke Planwirtschaft wet wordt, is
zij gedoemd te falen, na wellicht onnoemelijke schade te hebben toegebracht.
Programmatige economie, uit den nimbus der theorie verheven, zal altijd struikelen
over de oneindige vermenigvuldiging van de tekortschieting van het individu in het
overzien der massale gevolgen van zijn handelingen. De betrokken ministers
ontkennen, dat zij iets dergelijks op het oog hebben, maar zij verlangen niettemin
dictatoriale bevoegdheid ten aanzien van alle crisisproducten, waarvan de minister
van Economische Zaken voortbrenging, vervoer, behandeling, uitvoer, enz. zal
regelen, het einde in één klap van de individueele vrijheid, van den vrijhandel. Blijkens
de Memorie van Antwoord zijn zij bereid, een proeftijd te aanvaarden, maar het
uitgangspunt is onjuist: kunstmatige prijsvorming in redelijke evenredigheid met
den hier te lande bestaanden loon- en levensstandaard. Bij de heerschende opvatting
omtrent de hoogte van dien standaard beteekent de handhaving van het karakter van
duurte-eiland, waaraan onze economie te gronde zal gaan. Deze moet inderdaad zoo
goed mogelijk gehandhaafd worden. Het is zeer goed mogelijk, dat binnen haar
grenzen allerhand gewichtige omzettingen plaats zullen hebben. Daarbij heeft de
Staat geen andere taak dan dat omzettingsproces te vergemakkelijken, onmisbare
bedrijven niet in den smeltoven te laten ondergaan en de deur voor internationale
invloeden open te houden. Groote bevoegdheden zullen noodig wezen, maar zij
mogen alleen door de nieuwe Kamer verleend worden - en ook dan voor beperkten
tijd. Die bevoegdheid zal van waarborgen vergezeld moeten zijn, dat geen
zelfvoorziening nagestreefd wordt.
Wij worden door het buitenland tot een grootere mate van autarkie gedwongen
dan ons lief is; elke kunstmatige bevordering daarvan is overbodig en schadelijk,
want geen land is van nature ongeschikter dan het onze om zichzelf te voorzien:
klein, dichtbevolkt en zonder andere delfstoffen dan kolen.

Een sluitend geheel door Dr. E. Heldring1
De noodzakelijkheid eener gezonde financieele basis.

III
Het economisch beleid, tot dusver gevolgd, heeft niet kunnen verhinderen, dat de
werkloosheid op angstwekkende wijze gestegen is. De voornaamste oorzaak van dit
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Men heeft echter hier te lande ondanks veel gepraat over werkloosheidsbestrijding
het kwaad zoover het mogelijk was niet in de kern aangepakt, dat in het hooge loonpeil
en in de hooge uitkeeringen schuilt, terwijl de politiek van kunstmatige prijsvorming
in de bodembedrijven de verdere daling van de kosten van levensonderhoud remt.
Ondanks alle steunmaatregelen aan bedrijven was het getal der werkloozen in
Januari opgevlogen tot het angstwekkende cijfer van 400.000, het land ongeveer 300
millioen per jaar kostende.
Aan dit allergrootste euvel, in de eerste plaats bij de gemeenten schuilende, heeft
de regeering ten opzichte van haar eigen ambtenaren wel wat gedaan, ten opzichte
van de gemeenten zoo goed als niets. En hoe voos de toestand in Amsterdam is, waar
ongeveer 50 millioen jaarlijks aan gemeenteloonen betaald wordt, bewijst het
tram-drama aldaar.
De staat, die voortgaat, den gemeenten in haar nood te hulp te komen, zonder dat
de waarborgen van aanpassing aan de tijdsomstandigheden aanwezig zijn, werpt geld
in een bodemloozen put en ruïneert zichzelf. En wat de hoogte van den onderstand
betreft, het lijkt hard, deze aan te vallen; maar indien men er zich geen rekenschap
van geeft, dat de uitgaven, welke de kosten der bestrijding, zooals zij thans
onstelselmatig geschiedt, door de gemeenschap niet langer te dragen zijn, dat de
werkloosheid aanzwelt, wanneer werk maar met een fractie meer betaald wordt dan
lediggang, en dat de loonen onze deelneming aan de internationale concurrentie,
voor zoover zij nog bestaat, bemoeilijken, zoo niet uitsluiten, dan zijn onze
economische vooruitzichten hopeloos.
In constructieven zin valt helaas met de bestrijding van werkloosheid niet zeer
veel te bereiken. In de eerste plaats is het aantal werkloozen, dat men door het
uitvoeren van openbare werken aan den slag brengt, gering, in de tweede plaats is
de leeningsmogelijkheid voor den staat in de huidige omstandigheden te beperkt,
dan dat het mogelijk zou zijn, veel belangrijke werken onder handen te nemen, ten
derde is leenen alleen veroorloofd voor werken van economisch nut, dat in vele
gevallen problematiek is. Het laatste geldt in hooge mate voor de werkverschaffing,
die licht met kapitaalvermorsing gelijk staat, de verarming, welke wij ondergaan,
versnelt en de opheffing des lands in de toekomst bemoeilijkt. De heer Zaalberg heeft
over dit vraagstuk in zijn rede, op 4 Maart gehouden, veel waars gezegd.
Een voorbeeld van nuttigen arbeid in dezen tijd is de nu aan de orde gestelde
versnelde bruggenbouw tegen betaling door de gebruikers. Men mag de
psychologische beteekenis van het ondernemen van openbare werken in dezen tijd
niet onderschatten, doch wege nauwkeurig de economische en financiëele gevolgen.
Voortzetting van de Zuiderzee-inpoldering, zoolang dat de toekomstmogelijkheden
van onze volkshuishouding niet daartoe dwingen, ware thans een economische
misgreep van den eersten rang en over de tientallen millioenen, die de N.O. polder
zou verslinden, zouden wij dan wellicht den nek kunnen breken. Laat het liever
spoedig uit zijn met het handhaven van den waterstand op het IJsselmeer op een peil,
waardoor tienduizenden hectaren grond in de omliggende provinciën niet behoorlijk
ontwaterd kunnen worden.
Geheel ontbloot van economisch inzicht is de proef ten aanzien van vracht-
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verdeeling in de binnenvaart: verplaatsing van werkloosheid, schade voor het
bedrijfsleven en teleurstelling voor den schippersstand zullen er de gevolgen van
zijn.
Eng samengevlochten met de economische depressie is de toestand der openbare
financiën. Het Sinterklaas spelen van de regeering ten behoeve van vele bedrijven
heeft ertoe medegewerkt, den ernstigen stand der staatsfinanciën te verdoezelen.
Men moet onderscheiden tusschen den kastoestand en de begrootings-vooruitzichten
Ondanks steeds stijgende tekorten op onze en de Indische begrootingen van 1931 en
volgende stelt de groote ruimte van geld, gevolg van depressie en onbesteedbaarheid
van kapitaal in het bedrijf, de regeering in staat een aanzienlijke vlottende schuld,
buiten de Nederlandsche Bank om, te handhaven, nu en dan een deel daarvan te
consolideeren en vroegere leeningen onder rentebesparing te converteeren. Het is
evenwel een labiele toestand, waaraan te avond of te morgen door herleving van
zaken, door een flinke paniek, of door uitputting een einde gemaakt kan worden;
maar voorloopig ziet het er naar uit, dat er voldoende aanbod van kapitaal op korten
termijn zal blijven.
De officiëele vooruitzichten zijn, dat ondanks nieuwe belastingen de gewone dienst
van 1932 een zeer veel grooter tekort dan ƒ 10 millioen en 1933 een veel grooter
tekort dan ƒ 30 millioen zal laten (dit zijn, naar ik meen, de laatst genoemde officiëele
cijfers), 1934 en 1935 nog veel grootere, omdat de inkomsten blijven dalen, de
reserves van vorige jaren in 1933 zullen uitgeput zijn, terwijl het batig saldo van het
leeningsfonds, dat tot nu toe aan crisisuitgaven, waaronder begrepen worden de steun
aan den landbouw en de werkloosheidsuitkeeringen, dienstbaar gemaakt werd, niet
meer ter beschikking is. Crisisuitgaven, voor 1933 op netto 95 millioen geschat,
zullen ten laste der gewone begrooting gebracht moeten worden. Dit is trouwens een
soort van uitgaven, waarvoor desnoods alleen geleend mag worden, wanneer men
zeker weet, dat men er na 2 of 3 jaren van af is en de draagkracht der belastingbetalers
onverzwakt zal zijn. Misschien mag eenig onderscheid gemaakt worden tusschen
gelden à fond perdue en geld ter leen verstrekt, doch veilig is, ook voor verschafte
credieten, die niet uit heffingen terugbetaald worden, de dekking niet in het aangaan
van vlottende schuld te zoeken, daar hun terugebtaling in vele gevallen onzeker is.
Sluiting van de begrooting is eerste plicht, maar in stede van vóór alles
vermindering van uitgaven na te streven, werd tot dusver het heil voornamelijk in
verhooging van belastingen gezocht - en zooals ik zeide, in leenen, een mogelijkheid,
waarvan de voortgezette gebruikmaking zou leiden tot hetgeen men niet - en terecht
niet - wil: ongezonde uitzetting der dadelijk vlottende schuld en tot depreciatie van
den gulden.
De ramingen van den heer De Geer zijn in den laatsten tijd steeds te optimistisch
gebleken. Men moet over 1934 tengevolge van de tegenvallers van eerdere jaren,
van de noodzakelijkheid de crisisuitgaven op de gewone begrooting te brengen en
van dalende ontvangsten een duizelingwekkend tekort verwachten, dat geheel door
besparing overbrugd moet worden. Wat door den tegenwoordigen bewindsman met
lichten spot is beantwoord, moet voor zijn opvolger als bittere ernst gelden; de druk
der belastingen is in vele
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gevallen ondragelijk en elke verdere verhooging zal het bedrijfsleven meer doen
verstarren. Zij moet met alle kracht bestreden worden, zoolang de mogelijkheid van
bezuiniging niet is uitgeput. Is zij uitgeput? Zij is nauwelijks te baat genomen. Men
heeft de voornaamste moeilijkheden omzeild en slechts langs de lijn van den minsten
weerstand bezuinigd.
De toekomstige bezuiniging kan niet meer eenvoudig percentsgewijze over de
departementen omgeslagen worden. De staatsmiddelen mogen niet langer beschikbaar
gesteld worden voor overdadige, onnuttige of verkeerde besteding, o.a. aan gemeenten,
die weigeren zich aan te passen, aan de te hooge normen van
werkloosheidsuitkeeringen, aan onnuttige werkverschaffing. Op onderwijs kunnen
zonder schade aan de toch niet in alle opzichten vlekkelooze hoedanigheid millioenen
bezuinigd worden. Bovenal moet ons volk leeren inzien, dat eigen hulp de eenige
goede geneesmethode is. Indien de verkiezingen ons een Kamer brengen, die indachtig
is aan het maxime, dat welvaart afhankelijk is van goede financiën, heeft het land
nog een goede kans. Eenige jaren geleden liet ik mij in een nieuwjaarsrede ontvallen,
dat wij hier te landen gewoon zijn, elkaar tot elkaars matige ontevredenheid te
besturen. Thans worden wij door de landbouworganisaties en de vakvereenigingen
geregeerd. Hun onderling hemelsbreed verschillende en eenzijdige visies op den
toestand maken, dat zij tezamen het land naar den afgrond zullen voeren, indien geen
krachtig en beleidvol gezag het schip van den staat langs de klippen heenstuurt.
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Bijlage 37
16 Maart 1934
Heldrings notities bij de nota-Gregory
(vgl. p. 1065)
I can subscribe almost word for word to Prof. Gregory's admirable memorandum.
Although in my opinion the present crisis does not originate in monetary causes, but
in governmental interference with production and distribution, monetary and financial
policies are mainly responsible for the crisis having assumed its chaotic character
and for the destruction of credit and confidence the world over. The instability of
exchanges does more than anything else to hamper trade. Depreciation of currency
may of may not lead to a rise of internal prices - depending on the economic structure
of the country - but it certainly contributes to depress prices elsewhere and in the
case of the goldbloc to painful deflation especially in those of the gold countries
where internal price adjustment has made least progress. It exercises, therefore, a
dangerous temptation to foster international competition in currency-lowering, leading,
in the long run, inevitably to ruin and the menace of social upheavals on an
unprecendented scale.
The first thing to do, therefore, is to restore confidence in each other's will to come
back to stability of exchanges concerning which I share Prof. Gregory's belief that
it will be followed by an advance of prices, the resumption of international lending
and improvement of trade. The first condition to be fulfilled where stability of
exchanges can be secured is the removal of all doubt that the United States may go
further on the road of currency depreciation. Once the certainty existing that America
will not devaluate the dollar any further, there is every probability that world prices
will commence to rise, which will facilitate the de facto fixation of exchanges by
other countries and weaken the tendencies, there existing among exporting interests
to let the exchange go in order to be able to fix it sooner or later at what is deemed
an advantageous rate. It is quite possible that internal adaptation may involve some
final depreciation on the part of one or more gold countries, but if that necessity
arises in the transition stage preceding de jure stabilisation it will not upset the process.
If on the other hand America resumes her devaluation policy there is every
likelihood of the gold countries being unable to resist the strain and having to come
off the gold standard notwithstanding the efforts on the part of their governments to
maintain it. Stress should be laid on the extreme danger of
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this eventuality for the further development of the world economic and financial
situation, the goldbloc acting as a barrage preventing the water from flooding the
land. The countries off gold should, in their own interest, strengthen, not weaken it.
A point which Prof. Gregory had not raised are the conditions to be fulfilled to
ensure the durable stability of exchanges and perhaps they should be left over to be
dealt with until the time when some degree of de facto stabilisation has been attained.
However, we cannot hide from our view the fact that unless the wardebts form no
longer a disturbing factor in the financial relations of states and nations agree to be
paid in goods to a far more liberal extent than obtains to-day, durable stability in the
rates of exchange will belong to Utopia.
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Bijlage 38
2 Januari 1935
Bespreking met den heer Brand
(vgl. p. 1098)
De heer Brand vervoegde zich heden bij mij, mij mededeelende, dat hij naar aanleiding
van onze laatste bespreking in zake de Java-China-Japan Lijn overleg met de directie
te Batavia gepleegd had. Naar haar meening zou een oplossing als de besprokene op
het oogenblik funest zijn, gezien de onderhandelingen met de Japansche
stoomvaartmaatschappijen. Hij kon mij niet toelichten, waarin dat funeste gelegen
zou zijn, waarop ik opmerkte, dat ik wel zou kunnen aannemen, dat het misschien
beter ware, een ‘deal’ als ontworpen niet voor het voetlicht te brengen, terwijl de
onderhandelingen nog gaande zijn, maar dat ik niet inzag, dat zij daarna noodlottige
gevolgen met zich zou kunnen sleepen. Batavia beweert, deze meening nu wel
toegedaan te zijn (het directielid Pronk huldigde dit standpunt een week of zes geleden
nog niet) en ook Prof. van Gelderen, die intusschen uit Indië teruggekomen is en
dien de heer Brand opzocht, bevestigde, dat hij het sluiten van een dergelijke
overeenkomst voorloopig zeer weinig opportuun zou achten. Deze
regeeringsambtenaar schijnt dus van een andere meening te zijn dan de Minister van
Koloniën, die in zijn gesprek met de heeren Van Hengel en Van den Bosch en mij
eigener beweging de wenschelijkheid van een combinatie Koninklijke Paketvaart
Maatschappij en Java-China-Japan Lijn poneerde.
De heer Brand bracht verder de meening van de Paketvaartdirectie over, dat de
Java-China-Japan Lijn nu voortaan goed zou doen, haar zaak in het belang van de
Koninklijke Paketvaart Maatschappij te beheeren. Hij deed dit, er bij voegende, dat
hij een dergelijke uitlating niet voor zijn rekening nam. Hij bracht haar dus slechts
over om volledig te zijn. Ik noteer haar, omdat er duidelijk uit blijkt, met wat voor
mentaliteit wij te doen hebben. De Gedelegeerden der Koninklijke Paketvaart
Maatschappij hadden hem (Brand) daarentegen opgedragen, het aanbod van de
Koninklijke Paketvaart Maatschappij over te brengen, geld op faciele voorwaarden
aan de Java-China-Japan Lijn aan te bieden voor het geval zij het voor nieuwe schepen
noodig had, waarbij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij zich dan evenwel het
recht op benoeming van haar welgevallige directieleden en commissarissen zou
bedingen.
Voor mijzelf sprekende, heb ik den heer Brand op deze merkwaardige uit-
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latingen verklaard, dat hij niet op mijn medewerking moest rekenen, den Raad van
Commissarissen en de directie der Java-China-Japan Lijn er toe te bewegen, iets te
doen wat zou lijken op het doorgaan onder een juk van de Koninklijke Paketvaart
Maatschappij. Indien het van mij afhing, is er geen tegen-voorstel te verwachten.
De heer Brand vreesde, dat de zaak wel in het zand geloopen zou zijn en ging
hedenmiddag naar Zwitserland, waarschijnlijk niet rouwig, voorloopig ontslagen te
zijn van de rol van mandataris.
copie aan de Heeren Jhr. G.J. van den Bosch
Abram Muller
J.F. van Hengel
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Bijlage 39
2 Januari 1935
Bespreking met den heer Koning
(vgl. p. 1098)
Gisteren bezocht mij de heer Koning, een der gedelegeerde leden van den Raad van
Beheer van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, in een aangelegenheid, het
Meteorologisch Instituut betreffende. Ik maakte van de gelegenheid gebruik door
hem in kennis te stellen van de ontstemming, die het voorstel der Koninklijke
Paketvaart Maatschappij aan de Java-China-Japan Lijn - het leenen (door Koninklijke
Paketvaart Maatschappij aan Java-China-Japan Lijn) van gelden voor den bouw van
schepen op voorwaarde, dat bij de keuze van bestuurderen der Java-China-Japan
Lijn de aanwijzingen van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij gevolgd zouden
worden - bij mij verwekt heeft. De heer Koning verkeerde in den waan - en zeide,
dat gedelegeerden van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij dit steeds gemeend
hadden - dat de Java-China-Japan Lijn zich tot de Koninklijke Paketvaart
Maatschappij met toenaderingsvoorstellen gewend had, omdat zij voor de
noodzakelijke vernieuwing van haar vloot geld noodig had. Nu de Koninklijke
Paketvaart Maatschappij en ook de heer Van Gelderen, een der
regeeringsgedelegeerden bij de onderhandelingen met Japan, van meening zijn, dat
een openlijke amalgamatie van belangen der beide lijnen een ‘loss of face’ (of
bedoelde hij ‘faith’?) tegenover de Japanners, wien men steeds had voorgehouden,
dat de Koninklijke Paketvaart Maatschappij geen belang bij de Java-China-Japan
Lijn had, zou medebrengen en dientengevolge niet meer in aanmerking kon komen,
had hij naar een gecamoufleerde oplossing gezocht, omdat de heer Colijn hem den
wensch der Regeering tot amalgamatie der beide maatschappijen had kenbaar gemaakt
(eenige weken na het onderhoud van den heer Colijn met ons). Hij meende, die in
dit voorstel gevonden te hebben en vond het de natuurlijkste zaak ter wereld, dat de
Java-China-Japan Lijn met het accepteeren van een leening tevens den overwegenden
invloed van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij zou aanvaarden. Het gelukte
mij niet, hem duidelijk te maken, dat een dergelijk ‘deal’ niet vereenigbaar met de
verantwoordelijkheid van bestuurderen der Java-China-Japan Lijn tegenover
aandeelhouders zou zijn en dat in het doen van het voorstel voor hen iets beleedigends
lag. Alleen de ontdekking van het feit, dat wij geen geld noodig hadden, deed hem
zien, dat wij het voorstel niet in overweging behoefden te nemen. Hij toonde zich
zelf erdoor ont-
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stemd, dat ik mij over zijn voorstel verontwaardigde, zoodat het afscheid vrij koel
was.
Hij kon niet verklaren, hoe de heeren Hummel en Ruys, die zoowel gedelegeerden
bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij als bestuurderen bij de Java-China-Japan
Lijn zijn, mede den indruk gevestigd hebben, dat de Java-China-Japan Lijn
geldbehoefte had.
Het bericht, mij door den heer Brand nopend de reactie van de Koninklijke
Paketvaart Maatschappij-directie te Batavia op onze besprekingen hier te lande
overgebracht: de afwijzing van den aandeelenkoop door de heeren Brand en Pronk
aan ons voorgesteld en door ons in beginsel aanvaard, en de uitlating dat de
Java-China-Japan Lijn voortaan haar zaken maar in het belang der Koninklijke
Paketvaart Maatschappij moest beheeren - was, wat de uitlating aangaat, voor den
heer Koning onbegrijpelijk. Hij nam aan, dat een misverstand in het spel was. Heel
belangrijk is dit niet, omdat wij nu wel weten, wat voor opvattingen bij de Koninklijke
Paketvaart Maatschappij ten aanzien van de Java-China-Japan Lijn en de plichten
van haar bestuur bestaan.
Ik teeken hierbij nog aan, dat ik in den loop van het gesprek opmerkte, dat, indien
de Java-China-Japan Lijn geld noodig zou hebben, zij zich met een onbezwaarde
vloot tot andere geldschieters dan de Koninklijke Paketvaart Maatschappij kan en
waarschijnlijk zou wenden.
8 Januari 1935.
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Bijlage 40
25 Januari 1935
Bezoek van de heeren Prof. van Gelderen en Mr. Idenburg, lid en secretaris
van de ontbonden Nederlandsche delegatie voor de onderhandelingen
over een handelsverdrag met Japan
(vgl. p. 1100)
Ook aanwezig: de heeren Van Hengel, Van den Bosch en Heldring.
De bedoeling van het bezoek was, op te komen tegen een uitlating van den heer
Heldring tegenover den heer Snouck Hurgronje, volgens welke de behandeling van
de scheepvaartaangelegenheden door de delegatie te Batavia niet gelukkig is geweest
en de Java-China-Japan Lijn, aan wie nu de onderhandelingen met de Japansche
scheepvaartmaatschappijen zijn overgelaten, daardoor in een moeilijke positie
geplaatst is.
Prof. Van Gelderen betoogde, dat, al heeft de delegatie geen
scheepvaartovereenkomst met de Japanners kunnen sluiten, zij er toch in geslaagd
is, bij de Japansche regeering het besef in te hameren, dat de Nederlandsche Regeering
geen verdere penetratie van de Japansche scheepvaart in den archipel zou dulden en
geen aanvullend handelsverdrag, waarbij Japan groot belang heeft, zal sluiten, tenzij
vooraf een haar bevredigende scheepvaartovereenkomst tusschen de betrokken
maatschappijen tot stand komt, en zij dus achter de Java-China-Japan Lijn en de
Koninklijke Paketvaart Maatschappij staat. De meening van den heer Heldring, dat
de Java-China-Japan Lijn bij de thans te Kobe te beginnen onderhandelingen min of
meer met hangende pootjes terugkomt, is dus niet juist.
Onzerzijds werd in herinnering gebracht, dat:
1e. de Japansche scheepvaartmaatschappijen steeds geweigerd hebben, de
regeeringen in de onderhandelingen te betrekken en dat zij nu hun zin krijgen;
2e. de Java-China-Japan Lijn in Mei jl. tot een overeenkomst met de Japansche
lijnen had kunnen komen, welke zij onder de omstandigheden aanvaardbaar achtte
en dit der Regeering mededeelde, waarop evenwel de delegatie verlangd heeft, dat
die afsluiting niet zou plaats vinden en verdere besprekingen aan de delegatie
overgelaten zouden worden;
3e. toen de besprekingen te Batavia vruchteloos verloopen waren, de
Java-China-Japan Lijn opdracht kreeg, zelve te gaan onderhandelen, doch eerst van
de Japansche lijnen de aanneming van de bekende vijf preliminaire en principiëele
punten moest verkrijgen, punten, die de Java-China-Japan Lijn

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1624
naar hun meening beter in de onderhandelingen ter sprake zou kunnen brengen en
daaraan hardnekkig vasthouden;
4e. dit in het bijzonder gold van het eerste punt, nl. de verklaring, dat er een
overeenkomst gesloten zou moeten worden, wat vrijwel zinloos was, aangezien men
vóór het begin van onderhandelingen bezwaarlijk kan overeenkomen, dat een
overeenkomst gesloten zal worden;
5e. toen de Japanners weigerden, op deze vijf punten in te gaan, de Regeering
nogmaals capituleerde en de Java-China-Japan Lijn vrij liet, ze in haar
onderhandelingen zoo goed mogelijk er door te halen onder de mededeeling, dat zij
geen aanvullend handelsverdrag met Japan zou sluiten, tenzij een haar bevredigende
scheepvaartovereenkomst tot stand kwam.
Prof. Van Gelderen voerde hiertegen aan, dat de vijf punten in werkelijkheid niets
anders bedoelden dan de Japansche scheepvaartmaatschappijen bekend te maken
met deze laatste voorwaarde, zooals zij den Japanschen gedelegeerden reeds bekend
was en door dezen aanvaardbaar geacht werd. Men had het der Java-China-Japan
Lijn overgelaten, de punten in een gepasten vorm aan de Japansche maatschappijen
voor te leggen. Door ze eenvoudig als ultimatum in te dienen, heeft de heer Quarles
de Japanners gebrusqueerd en de zaak bedorven.
Hierop werd onzerzijds geantwoord, dat ons uit Batavia de voorstelling gegeven
was, dat de punten voetstoots door de Japansche maatschappijen zouden aangenomen
worden en dat overigens uit de notulen van een te Batavia op 8 Januari onder
voorzitterschap van den heer Meyer Ranneft gehouden vergadering bleek, dat door
de delegatie een verzuim was gepleegd, hetwelk de afzending van deze instructie
aan den heer Quarles tengevolge had gehad. Het was naar onze meening duidelijk,
dat de Java-China-Japan Lijn geenerlei schuld treft, en dat bezwaarlijk volgehouden
kan worden, dat de heer Heldring zich tegenover den heer Snouck Hurgronje onjuist
had uitgelaten.
Overigens blijkt uit de uitlatingen van Prof. Van Gelderen, dat de Regeering geheel
het standpunt der Koninklijke Paketvaart Maatschappij ten aanzien van het aandoen
van havens in de buitengewesten inneemt en dat zij het zelfs aangenaam zou vinden,
indien de directe vaart op Padang en Palembang door de Nanyo zou stopgezet worden,
in welk geval de Java-China-Japan Lijn het voorbeeld zou moeten volgen. Zooals
bekend, wil de Koninklijke Paketvaart Maatschappij dit punt te Kobe ter sprake
brengen, doch de Regeering wil niet, dat daardoor de onderhandelingen in gevaar
gebracht worden. Het wordt dus aan de prudentie der Nederlandsche onderhandelaars
overgelaten, of men dit punt zal aanroeren. Het is uit berichten van onze
vertegenwoordigers gebleken, dat zij dit ter sprake brengen gevaarlijk en in elk geval
vruchteloos achten.
In de tweede plaats bracht Prof. Van Gelderen nogmaals den wensch der Regeering
over, dat op de een of andere, niet in het oog loopende wijze een gemeenschap van
belangen tusschen Koninklijke Paketvaart Maatschappij en Java-China-Japan Lijn
spoedig tot stand gebracht worde. Een openbare daad zooals koop van aandeelen
acht zij echter zoowel met het oog op het steeds voorhouden aan de Japanners, dat
de Koninklijke Paketvaart Maatschappij en de Java-China-Japan Lijn afzonderlijke,
niet bij elkaar geïnte-

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1625
resseerde ondernemingen zijn, als in verband met de strategische positie van de
Koninklijke Paketvaart Maatschappij tegenover de Japanners niet wenschelijk.
Hoewel Prof. Van Gelderen moest toegeven, dat de Koninklijke Paketvaart
Maatschappij in deze niet zeer tactvol tegenover de Java-China-Japan Lijn was
opgetreden en bestuurderen der Java-China-Japan Lijn gehouden waren, de belangen
van haar aandeelhouders te verdedigen, beval hij hun het zoeken naar een uitweg
aan, dien hij zelf niet kon aangeven.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1626

Bijlage 41
16 Januari 1935
Nota van Heldring aan Colijn omtrent de mislukte besprekingen
Java-China-Japan Lijn-Koninklijke Paketvaart Maatschappij
(vgl. p. 1100)
De gedachtenwisseling tusschen de Koninklijke Paketvaart Maatschappij en de
Java-China-Japan Lijn betreffende het scheppen van een nauwere verstandhouding
tusschen beide reederijen is vruchteloos verloopen. Het is niet ondienstig, dat verloop
kortelijk samen te vatten.
Nadat zich in de laatste jaren herhaaldelijk wrijving tusschen beide reederijen
betreffende het directe aanloopen van buitenhavens in Nederlandsch-Indië, ter
voorkoming of vermindering van Japansche en andere concurrentie, heeft voorgedaan,
ging de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, na eerst in 1933 haar Zuid-Afrika lijn
tot Manila te hebben doorgetrokken, einde 1934 tot verdere uitbreiding van dien
dienst naar Hongkong over. Wederzijds komt dus betreding van het terrein der andere
partij voor en het is te verwachten, dat dit in de toekomst meer en meer het geval zal
zijn. In het algemeen Nederlandsch belang is het, dat de bezetting van nog niet
geregeld aangeloopen havens door Nederlandsche reederijen geschiedt, hetgeen niet
wil zeggen, dat het belang der afzonderlijke reederijen in ieder geval gelijk is, noch
ook, dat gelijke inzichten gehuldigd worden. In het algemeen streeft de Koninklijke
Paketvaart Maatschappij naar zoo groot mogelijke uitsluiting van andere reederijen
uit de buitenhavens, terwijl de Java-China-Japan Lijn meent, dat, wanneer een
buitenhaven van voldoende economisch belang blijkt te worden, om voor geregeld
aanloopen in aanmerking te komen, het zaak is, buitenlandsche reederijen voor te
zijn en den handel niet te lang te trachten te dwingen om voor goederen met
overscheep op Java genoegen te blijven nemen.
Teneinde te pogen, aan dergelijke conflicteerende belangen een einde te maken,
werd in October van de zijde der Java-China-Japan Lijn persoonlijk door eenige
bestuurders bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij het denkbeeld van verwerving
van een aanzienlijke meerderheid van aandeelen Java-China-Japan Lijn door
Koninklijke Paketvaart Maatschappij geopperd.
Dit leidde tot een bereidverklaring in beginsel van de Koninklijke Paketvaart
Maatschappij en de suggestie harerzijds tot koop van aandeelen tot een overeen te
komen koers, de aanneming waarvan het bestuur der Java-China-
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Japan Lijn den aandeelhouders in hun belang zou kunnen aanbevelen. In beginsel
verklaarde de Java-China-Japan Lijn zich met dit denkbeeld accoord. Zij berekende
daarop de liquidatiewaarde der aandeelen en bevond die, conservatief berekend, 82%
te bedragen, waarvan zij in December mededeeling aan den heer Brand der
Koninklijke Paketvaart Maatschappij deed, wien deze waarde aanvankelijk te hoog
voorkwam, doch die er van mededeeling aan haar directie te Batavia deed, die blijkens
het antwoord van den heer Brand op 2 Januari het denkbeeld geheel verwierp, omdat
zijevenals de regeeringsgedelegeerde ter onderhandeling met Japan, Prof. van
Gelderen - van meening was, dat een openlijke amalgamatie na de voorstelling van
niet-geïnteresseerd zijn bij de Java-China-Japan Lijn, welke men tijdens die
onderhandelingen aan de Japanners van de verhouding tusschen de beide reederijen
gegeven had, een ‘loss of face’ (bedoelt men wellicht een ‘breach of faith’?) en funest
voor de verhouding tot Japan zou zijn. Echter bracht de heer Brand het aanbod der
Koninklijke Paketvaart Maatschappij over, geld ter financiering van den aanbouw
van schepen voor de Java-China-Japan Lijn te fourneeren op voorwaarde, dat deze
zich bij benoeming van bestuursleden in den vervolge naar de aanwijzingen van de
Koninklijke Paketvaart Maatschappij zou gedragen. Voor de Java-China-Japan Lijn,
wier kaspositie vrij sterk is en geen obligatie- of bankschuld heeft, bestaat geenerlei
behoefte, een geldleening te sluiten. Het is niet mogelijk gebleken, den heer Koning,
gedelegeerd lid van den Raad van Bestuur der Koninklijke Paketvaart Maatschappij,
van wien dit voorstel afkomstig was, te overtuigen, dat de bestuurderen der
Java-China-Japan Lijn tegen de belangen van haar aandeelhouders zouden handelen
door de maatschappij te doen treden in de verhouding van debitrice van een andere
reederij, wier belangen vaak strijdig met die der Java-China-Japan Lijn zouden zijn,
en aan welke zij tevens overwegenden invloed in het bestuur zou toekennen en dat
dit geheel iets anders was dan een regeling, waarbij de aandeelhouders vrijwillig hun
belang in de Java-China-Japan Lijn tegen een zekere vergoeding afstonden. Daarom
begreep de heer Koning evenmin de verontwaardiging van genoemde bestuurderen
over de hun door hem toegedachte rol. Wel begreep hij, dat zijn voorstel geen zin
had, nu hij ontwaarde, dat de Java-China-Japan Lijn niet in geldbehoefte verkeerde.
Volgens verklaring van den heer Koning is geen ander voorstel van de Koninklijke
Paketvaart Maatschappij te verwachten.
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Bijlage 42
1 April 1936
Nota van Heldring voor Minister Gelissen betreffende de Koninklijke
Hollandsche Lloyd
(vgl. p. 1168)
Ten aanzien van het behoud van de verbinding van Amsterdam met Brazilië en
Argentinië worden drie oplossingen beschouwd.
1e. De Koninklijke Hollandsche Lloyd blijft voortbestaan onder directie van
Wm.H.Müller & Co., die daarvoor ƒ 350.000 per jaar subsidie1 verlangt, doch een
raad van commissarissen uit de Amsterdamsche reederijen schijnt te zullen
aanvaarden. Müller is bereid, van alle inkomsten als cargadoor en stuwadoor af te
zien, welke het bedrijf tot dusver te zwaar belastten.
2e. Er wordt een nieuwe reederij opgericht, waarvoor de Stoomvaart Maatschappij
‘Nederland’ het kapitaal fourneert en ƒ 250.000 susidie1 verlangt. Zij wijst de directie
aan en heeft de zeggenschap over de zaak. Müller wil zij niet als directie aanvaarden,
ten hoogste als commissaris, de overige commissarissen de andere Amsterdamsche
reederijen vertegenwoordigende. Müller weigert dit commissariaat, wil plan slechts
accepteeren, als directeur optredend (kwestie van prestige). Nederland weigert dit
absoluut.
3e. De verbinding Amsterdam-Zuid-Amerika wordt onder Van Nievelt, Goudriaan
& Co. (Rotterdam-Zuid-Amerika Lijn) gesteld, indien deze het voor de algemeene
subsidie zal doen (geschat op ƒ 150.000).
De oplossing No. 1 is de meest aanbevelenswaardige, nu de ‘Nederland’ Müller
niet als directie aanvaardt, ondanks de schijnbaar hoogere subsidie, daar aldus het
faillissement van den Koninklijken Hollandschen Lloyd vermeden wordt, de schepen
voor afbraakwaarde in de gereconstrueerde vennootschap gebracht kunnen worden
en Müller met zijn aanzienlijken invloed in het algemeen kan medewerken tot een
zoo min kostbaar mogelijke voortzetting. Ook bewindvoerders in de surséance van
betaling, welke de Koninklijke Hollandsche Lloyd thans doormaakt, zijn van deze
meening. Bij de twee andere oplossingen heeft Müller geen enkel belang, het
faillissement te voorkomen en zullen bewindvoerders (dan curatoren) verplicht zijn,
de schepen zoo goed mogelijk te verkoopen, waarmede allicht de opzet van

1
1

inclusief algemeen subsidie.
inclusief algemeen subsidie.
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de andere reederijen om het goedkooper te doen dan Wm. H. Müller & Co. verbroken
zou zijn.
De oplossing Nr.3 is geen oplossing voor het vraagstuk: behoud van de Lijn
Amsterdam/Zuid-Amerika, omdat een directie te Rotterdam gevestigd en van daar
uit een parallel-lijn beheerende, met den besten wil de transito goederen, die voor
het vervoer naar Zuid-Amerika de voornaamste lading uitmaken, niet over Amsterdam
kan leiden. Rotterdam ligt nu eenmaal iets gunstiger ten opzichte van den Rijn en
alleen een te Amsterdam gevestigde reederij kan er in slagen - ten koste van meer
inspanning - de lading over Amsterdam te trekken. De geschiedenis der havens heeft
dit in voldoende mate bewezen. De vertrekken van Amsterdam worden in gevallen,
waarin het beheer te Rotterdam berust, langzamerhand minder frequent en houden
ten slotte op. Daar de Koninklijke Hollandsche Lloyd ook voor de vaart tusschen
Amsterdam en de Rijnhavens (grootendeels in handen der Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot Maatschappij) en voor het behoud van de koffiemarkt te Amsterdam
onontbeerlijk is, mag dit gevaar niet geloopen worden.
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Bijlage 43
31 October 1935
Brief van Heldring aan Colijn
(vgl. p. 1144)
Excellentie,
Subsidie Java-China-Japan Lijn
De heer Van Hengel bracht mij Uw op Maandag jl. tegenover hem gedane verklaring
over, dat de Java-China-Japan Lijn geen subsidie zal ontvangen, tenzij zij tot een
fusie met de Koninklijke Paketvaart Maatschappij komt.
Het zij mij veroorloofd op te merken, dat, zooals ik U in mijn nota van 16 Januari
jl. mededeelde, de Koninklijke Paketvaart Maatschappij de toen plaats gehad hebbende
gedachtenwisseling afbrak met de mededeeling, dat haar kantoor te Batavia een fusie
of verwerving van de meerderheid van de aandeelen der Java-China-Japan Lijn
verwierp en zij daarvan dus afzag. Prof. Van Gelderen bevestigde dit onder de
toevoeging, dat dit betere politiek tegenover de Japanners was. Tot een onderhandeling
over den prijs der aandeelen is het nooit gekomen.
Wel verklaarde de Koninklijke Paketvaart Maatschappij zich bereid, geld aan de
Java-China-Japan Lijn te leenen - geld, dat deze niet begeerde - op voorwaarde, dat
deze zich in bestuursbenoemingen als anderszins naar de inzichten der Koninklijke
Paketvaart Maatschappij zou gedragen. Dit belachelijke voorstel, dat met de plichten
van het bestuur tegenover aandeelhouders in het geheel geen rekening houdt, werd
dezerzijds natuurlijk niet in overweging genomen.
Sedertdien heb ik U bij twee gelegenheden er op gewezen, dat indien de Regeering
de fusie alsnog wenscht, zij goed zal doen, een hoogstaand en onpartijdig man in
den arm te nemen.
De positie van de Java-China-Japan Lijn is op het oogenblik de volgende. Zij kan
wegens de zware verliezen, sedert ettelijke jaren er op geleden, de vaart op Japan
niet langer volhouden. Zij heeft daarom subsidie aangevraagd op de basis van de
Wet op den Scheepvaartsteun. Zij heeft anderzijds ettelijke jaren niets aan haar
vlootvernieuwing kunnen doen en wenscht daarom thans een nieuw passagiers- en
vrachtschip voor de Chinavaart te bestellen, waarmede blijkens de ingekomen
inschrijvingen van Nederlandsche werven ongeveer ƒ 2.600.000, - gemoeid zal zijn.
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Zij heeft ƒ 1.300.000, - beschikbaar en verwacht in de 18 maanden, die met den bouw
gemoeid zullen zijn, ten hoogste ƒ 250.000, - aan netto inkomen te zullen overhouden!
Zij mag, naar mijn meening, met het oog op de hoogst onzekere omstandigheden
voor het ontbrekende geen leening sluiten, daarentegen zou het verleenen van het
subsidie over 1935 en 1936, waarvan het bedrag op bovengenoemde basis ca. ƒ
500.000, - per jaar zou bedragen, haar in staat stellen tot bestelling van het schip over
te gaan.
Wordt het haar onthouden (beslissing is in verband met het afloopen der
aanbiedingen in de volgende week noodig), dan blijft de bestelling ten nadeele van
haar positie achterwege en zal het haar, zooals hierboven gezegd, onmogelijk zijn,
de Japanvaart voort te zetten. Zij beseft zeer goed. dat met haar terugtrekking daaruit
een rijksbelang en ook haar eigen belang (de Japanners) zullen haar dan ook vroeg
of laat uit China verdrijven) geschaad worden: het zal zeker niet haar schuld zijn,
noch haar schuld, dat geen toenadering tot de Koninklijke Paketvaart Maatschappij
heeft plaats gevonden, een van de weinige onhandelbare lichamen, die ik mijn lange
scheepvaartloopbaan heb ontmoet.
Ik heb de eer te zijn
van Uw Excellentie de dienstw. dienaar
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Bijlage 44
30 Maart 1936
Nota van Heldring voor de Economische Raad betreffende de verhouding
Nederland-Nederlandsch-Indië
(vgl. p. 1167)
Het feit, dat ik sedert jaren uit hoofde van een van mijn ambten de ontwikkeling der
betrekkingen tusschen Nederlandsch-Indië en Japan nauwlettend volg en er bij
betrokken ben, en die tusschen Indië en andere landen, het moederland inbegrepen,
niet minder mijn aandacht heeft, geeft mij aanleiding tot de volgende korte
beschouwing.
Er vormt zich een zeer bedenkelijke tegenstelling tusschen Nederland en Indië,
welke haast onvermijdelijk voortspruit uit het gedwongen verlaten van de open deur
politiek, die tot voor korten tijd de grondslag van ons economisch beleid in Indië
was. Men is begonnen met voor Twente speciale contingenten voor gebleekte
katoentjes in Indië te creëeren, hetgeen zeker geen Indisch belang was, maar Twente
aanzienlijke verlichting verschafte. Sedert dien is het do ut des niet van de lucht
geweest ondanks het streven van ‘Koloniën’, alles in hartelijke samenwerking te
doen. Dit is nu eenmaal inhaerent aan de nieuwe politiek, die ons op den duur zal
doen vastloopen, omdat een vergaande toenadering op tolgebied tusschen moederland
en Indië niet mogelijk is. Tegenover het zeer belangrijke overschot aan Indische
producten staat een betrekkelijk gering absorptievermogen van Nederland, ook indien
men hier te lande hinderpalen zou kunnen wegnemen, welke min of meer uit de
eischen van den bodem en de belangen van een deel der bevolking voortvloeien.
Men kan alles gevoelen voor Rijkseenheid, maar men moet er zich rekenschap van
geven, dat men in de gegeven omstandigheden onvermijdelijk maar al te vaak als
partij tegenover wederpartij zal staan, meer zal verlangen van de wederpartij dan zij
geven kan, meenen dat in de handelspolitiek, die in groote mate in handen van het
moederland is, niet voldoende met de Indische belangen gerekend wordt en
omgekeerd. De positie is dubbel moeilijk, omdat de Indische handelsbalans tegenover
Japan sterk passief, tegenover de overige wereld sterk actief is, en de landen met een
actieve handelsbalans concessies t.a.v. den invoer in Indië verlangen. Het huidige
bilaterale wederkeerigheidsstelsel in de handelspolitiek met de afsnijding van de
drie- en veelhoeksverrekening vermindert de handelsmogelijkheden en vermeerdert
het aantal wrijvingsvlakken, waarop het palliatief zal zijn, dat Nederland zich zoo
groot mogelijke offers ge-
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troost, maar die steeds meer gewrongen vormen zullen aannemen en hun grens in
de belastbaarheid van het Nederlandsche volk zullen hebben.
De bestaande wrijving heeft reeds een slechte stemming in Indië teweeggebracht.
Men moet dit niet te ernstig en niet te licht opvatten. Niet te ernstig, omdat er in Indië
geen openbare meening bestaat en wanneer men van een stemming in Indië spreekt,
het in dit geval zijn de ambtenaren, de Europeanen, de Volksraad, de intellectueele
inlanders. Een weinig serieuze Indische pers stookt het vuurtje aan. De Nederlander,
die naar Indië gaat, gevoelt zich spoedig meer één met zijn omgeving dan met het
moederland. Een dergelijk verschijnsel vindt men ook in Engelsche en Fransche
koloniën, maar niet in die mate als bij ons. Zoo houdt men in Indië zeer weinig
rekening met de bijzondere moeilijkheden, waarmede het crisisbeleid in het
moederland te kampen heeft en vindt, niet ten onrechte, dat men in Indië de crisis
beter bestrijdt dan hier. Deze mentaliteit dient zooveel mogelijk dezerzijds voorgelicht
te worden, evenals het noodig is, hier de Indische positie goed te begrijpen.
Het verschijnsel moet anderzijds niet te licht opgevat worden, omdat wij onze
oogen niet kunnen sluiten voor het grootere, internationale politieke gevaar, dat in
een meer en meer op het moederland gerichte handelspolitiek en de daaruit
voortvloeiende stemmingen schuilt. In de opvatting, dat Nederland als beheerend
deel van het Rijk het Indische gebiedsdeel de plicht heeft te besturen in het belang
van zijn inwoners en dat het belang van het moederland in Indië slechts aan de orde
komt, voor zoover het met de Indische belangen te vereenigen is, paste het stelsel
van de open deur wonderwel, want het steunde op de inheemsche welvaart en op
deelneming daaraan door Nederlanders en vreemdelingen, mits politiek niet gevaarlijk.
Daarop was onze koloniale macht veel hechter gegrond dan op militaire
machtsmiddelen, hoe noodig de verzorging daarvan ook zij. De noodzakelijke
afwijking van die economische politiek is niet bevorderlijk aan de versterking van
onze staatkundige positie, noch de wrijving tusschen moederland en Indië, hoe goed
vaderlander de Nederlander in Indië au fond moge zijn en blijven, aan de bestrijding
van buitenlandsche gevaren, die Indië bedreigen.
Ik ben niet geneigd, het aangekondigde voorstel a priori te veroordeelen, te minder
omdat het een inlandsche nijverheid verlicht, die ten gerieve van een Nederlandsche
industrie belemmerd wordt, maar meen, dat het in het licht van een politiek beschouwd
moet worden, die thans wellicht niet verlaten kan worden, maar zonder vooruitzichten
is en groote gevaren inhoudt.
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Bijlage 45
25 April 1936
Heldring aan de Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart
(vgl. p. 1172)
Excellentie,
Van Amsterdamsche zijde zullen U door tusschenkomst van den heer Zaalberg twee
nieuwe voorstellen nopens de handhaving van de verbinding van Amsterdam met
de Oostkust van Zuid-Amerika bereiken of bereikt hebben. Ik heb 32 jaren geleden
een voorname rol gespeeld in de redding van deze verbinding uit de handen der
Hamburg-Amerika Lijn en daarna aan de organisatie van den Koninklijken
Hollandschen Lloyd medegewerkt, doch ik heb het bestuur daarvan in 1920 verlaten,
toen ik oordeelde, dat zijn gestie gevaarlijk voor de toekomst der lijn was. De
handhaving van deze verbinding is nu nog voor Amsterdam, de andere
Amsterdamsche lijnen en de Amsterdamsche Rijnvaart (onderdeel der Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij) van de grootste beteekenis en het zou een
mijner meest gewettigde levensdoelen verijdelen, indien de verbinding niet onder
Amsterdamsche leiding gehandhaafd werd, juist op het oogenblik dat ik mij in
gestadig overleg met Uw Excellentie over de uitzending van een handelsmissie naar
Zuid-Amerika bevind.
Voor zoover het bericht juist is, dat de Regeering zich geen bijzondere offers
wenscht te getroosten om de Amsterdamsche leiding mogelijk te maken, veroorloof
ik mij er op te wijzen, dat indien deze verbinding onder Rotterdamsche leiding zou
komen, zij onmogelijk lang gehandhaafd kan worden, omdat de transitolading,
waarvan de lijn in hooge mate afhankelijk is, niet door twee kanalen geleid kan
worden. De Amsterdamsche route zou geleidelijk - vermoedelijk al heel spoedig verlaten worden (zooals ook geschied is met de verbindingen van Amsterdam met
Noord-Amerika, die onder leiding der Holland Amerika Lijn stonden) en ten slotte
zou de geheele lijn verdwijnen. Daarmede zou de lading niet voor de Nederlandsche
lijn te Rotterdam gered zijn; zij zou een deel bekomen, maar een deel zou met
buitenlandsche lijnen over Rotterdam of Antwerpen gaan. Het vervoer op den Rijn
van die lading zou geheel aan de Nieuwe Rijnvaart Maatschappij onttrokken worden
en in handen van Duitsche Rijnvaartondernemingen komen. Het is dus ook voor het
nationale belang niet onverschillig, dat deze verbinding in Amsterdamsche handen
blijft.
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De Amsterdamsche lijnen hebben - ten deele in samenwerking met de firma Wm.
H. Müller & Co. - het uiterste gedaan om deze oplossing mogelijk te maken. De
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, wier moeilijkheden Uwer
Excellentie bekend zijn, kan helaas niet meer doen, maar zou een nieuwen klap
krijgen, indien deze verbinding verdween of aan Rotterdamsche leiding toevertrouwd
werd. Anderzijds staat, behalve haar technische organisatie, haar uitgebreide ervaring
in Zuid-Amerika ten dienste van deze verbinding.
Ik doe een dringend beroep op Uw Excellentie, deze aangelegenheid met mij te
bespreken, voor het geval er bij de Regeering geneigdheid zou bestaan, het mijns
inziens fatale besluit te nemen, de lijn aan Rotterdam toe te vertrouwen.
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Bijlage 46
28 Mei 1936
Brief van Heldring aan Van Doorninck
(vgl. p. 1177)
Amice,
Ik dank U zeer voor de toezending van den afdruk van Uw zeer interessant artikel
in de Economist. Ik heb het dadelijk gelezen. In theorie ben ik het geheel met U eens
en ik behoor ook niet tot de moedeloozen, maar wel tot de realisten. Wat gij ter zake
van de besparing van overheidsuitgaven wilt, had uiterlijk met de begrooting, die in
September 1934 is ingediend, moeten geschieden. Daarna begonnen de politieke
kansen op verwezenlijking steeds geringer te worden en thans zijn zij nihil:
1e. omdat, gesteld dat de Regeering werkelijk nog krachtig wilde aanpakken,
waarvan zij geen blijk geeft, er geen meerderheid in het Parlement voor te vinden
zou zijn;
2e. omdat de afbraak, die het gevolg is van het halverwege mislukken van de
deflatie, de mentaliteit in den lande onverschillig t.o.v. de regeeringspolitiek doet
zijn, zoo niet doet snakken naar depreciatie, waarvan men zich terecht of ten onrechte
veel voorstelt;
3e. omdat de buitenlandsche factoren ten gunste van een depreciatie steeds
dreigender worden, ik bedoel den hoogst ernstigen toestand van de Fransche schatkist
in verband met den uitslag der verkiezingen in dat land.
Al meen ik, dat zij, die zonder reserve devaluatie bepleiten, zich onvoldoende
rekenschap geven van de verantwoordelijkheid, die de Regeering op zich neemt door
in de tegenwoordige internationaal-politieke omstandigheden overeenkomstig hun
inzichten te handelen, wij zijn in het bedrijfsleven op alle gebied zoodanig
vastgeloopen, dat handhaving van den huidigen toestand ons dagelijks meer schade
toebrengt, die hoe langer hoe moeilijker later in te halen zal zijn. Wat bijvoorbeeld
in de scheepvaart en in de industrie aan technische vernieuwing en verbetering
achterwege blijft, doet deze takken van bedrijf dagelijks verder bij de buitenlandsche
concurrentie ten achter staan. Men zal dus in het algemeen een van buiten komenden
stoot niet als een onheil opvatten en ik hoop maar, dat er niet te veel millioenen aan
goud het land zullen verlaten, voordat de onvermijdelijke consequentie getrokken
wordt.
Toch behoeft gij niet te denken, dat ik tot hen behoor, die in stilte depre-
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ciatie bevorderen. Wanneer ik niet anders kan, spreek ik mijn meening ronduit uit,
maar voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij hoop ik, dat wij
er voorloopig voor gespaard blijven, niet omdat ik er geen aanzienlijke bate van
voorzie (die zal er in de eerste jaren zeker door verkregen worden), maar omdat wij
in verband met de onredelijke en kortzichtige afslachting van aandeelhouders door
obligatiehouders in een uiterst pijnlijke positie verplaatst worden, indien wij tijdens
het reorganisatieproces door een depreciatie van den gulden overvallen worden.
Obligatiehouders hebben gespeculeerd op ons gebruik maken in alle omstandigheden
van het stemrecht, dat wij krachtens het ‘Nationaal Bezit’ in de
aandeelhoudersvergadering der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij,
aan welke de overeenkomst met obligatiehouders zal voorgelegd worden, kunnen
uitoefenen. Indien tengevolge van een depreciatie in den tusschentijd
scheepvaartaandeelen algemeen stijgen, zal het blijken, dat wij ons moreel niet
verantwoord achten, van dit recht misbruik te maken, maar wat er dan moet
geschieden, is heel onduidelijk. Door verwerping van de overeenkomst met
obligatiehouders worden alle vorderingen ineens opeischbaar.
Wat een vreeselijke geschiedenis in Den Haag. Ik hoop, dat men U weder aan
Financiën terughaalt; Oud is nu geheel hulpeloos en stuurloos. Anderzijds benijd ik
U in Uw buitenleven.
Met mijn hartelijke groeten, ook aan Uw vrouw,
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Bijlage 47
8 September 1936
Brief van Heldring aan Virgil Jordan, President National Industrial
Conference Board, New York
(vgl. p. 1198)
My dear President,
In reply to your letter of 21st ult. I beg to say that the uneasy feeling caused in the
United States of America by the political situation in Europe is shared over here. It
is perhaps best illustrated by the fact that, whereas last year shipowners could insure
their entire fleet employed in the Mediterranean, the then danger zone, against six
months' warrisks at a low premium, a higher premium is asked to-day for single
voyages and no risk for any long period is taken at Lloyd's.
It is more the absence of visible solutions of complicated positions than the threat
of imminent warlike actions that make people gloomy. There is no bellicose spirit
even with Mussolini, but one never knows what dictators may do overnight. I am,
for one thing, persuaded that Russia does not want war and that she encourages the
communists in France not to increase the difficulties of the Blum government which
she wishes to be strong against Hitler, who is obsessed by the Russian danger. I do
not deny that it exists but it is not immediate, as Russia is not ready to wage war on
two fronts - Japan being Germany's probable ally. Meanwhile Russia is gradually
turning bourgeois; although coupled with ruthless dictatorate methods, Germany is
a greater danger owing to Hitler's actions about the Russian revolutionary influence,
the alleged need for an increase of territory for the German people at the expense of
Russia and his habit (or perhaps his necessity) of keeping the Germans enthusiastic
by successful stunt. The supply of such stunts, ending peacefully, is getting exhausted,
but happily there seems to prevail a tendency towards moderation. Dr. Schacht's trip
to Paris and the very recent relaxation of the strained relations between the Nazis
and the thurches are signs of it. England tries to increase this tendency but
unfortunately her prestige has suffered by her unsuccessful bluffing policy vis a vis
Mussolini and there is the possibility of a sash action owing to Hitler's impulsive
nature, his feeble understanding of foreign nations and the influence of Nazi hotheads,
often, but not always, counterbalanced by the moderates. Taking all in all I do not
think that Germany is out for war at
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present, but something may occur at any moment overthrowing the position. The
approaching Nurnberg meeting will be an important test. The future of Germany is
also uncertain in connection with the approaching end of the artificial armament-boom.
It is said that the people have taken the two year's military service decree none too
well. Prices have risen in Germany, but not wages, the financial situation is most
unsatisfactory.
France is, of course, most anxious to keep peace, but she is reaping the fruit of her
inconsiderate postwar policy of suspicion and oppression against Germany (for which
some excuse is justified seeing that she was psychologically suffering at the time of
the peace and England and the United States of America did nos sufficiently correct
the absurd peace treaty). Her internal political and economic position is precarious
and according to current opinion a storm is expected in October or November, if not
before, but wealth is too divided to make anarchy likely.
The difficulties are greatly augmented by the civil war in Spain, which may last
long. While it lasts there is the danger of inmixtion of Italy or Germany, both
sympathizing with the Whites. France is openly accused by the German press of
allowing the Spanish government being supplied with arms and munitions, although
she preaches abstention. In reality I suppose there is very little sympathy with the
Spanish anarchists anywhere, but the fact that the Whites are called fascists makes
their possible triumph scarcely more popular with democratic opinion than that of
the Reds. Nor do the Whites seem to have an eminent leader, like the murdered
Calvio Soltelo promised to be.
The position in Italy is obscure. Outwardly her attitude is that of the victorious
conqueror, inwardly it is from the point of view of finance and economics, no doubt
very bad. However, a strong personal government, if successful in the eyes of the
crowd, can carry on for a while with a wrong policy as wasteful military expenditure
and autarchy is, but the day of reckoning will come. The danger is that Mussolini,
prompted either by the desire to divert attention to spectacular undertakings abroad
or by his consciousness of the mission reserved for Rome as the nations' arbiter,
interferes in Spain or elsewhere in Europe without the League being able to restrain
him.
As to Great Britain she is undoubtedly a peace factor but the hope that under her
lead the great peace organization would be powerful enough to keep Japan and Italy
within bounds when they pursued their policies of conquest in disregard of their
obligations towards the League, has been shattered and the notion prevails that she
lacks the great statesman necessary to play the role which ought to fall to England
in the present situation. The same must be said of every other country.
Demo-liberalism has ceased to yield the great men necessary to neutralize the
influence on world affairs of the dictators.
As to the small countries they are allright so far as situated in Western Europe,
although in constant fear of being involved in a coming struggle. I think one may
also that those in Central and Eastern Europe are desirous of peace, but they are
weakened by the existence of their minorities' grievances of which perhaps the most
likely to lead to early trouble is that of the
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3 million Germans in Czechoslovakia living on the border of the Reich. The case of
Austria is special, one must hope that her recent agreement with Germany is sincere
and will keep Austria as a bufferstate between that country and Italy.
Not belonging to Europa but none the less a country apt to cause trouble, not
necessarily restricted to Asia, is Japan. Her present attention is fixed on China. If
she goes too far in Western direction she may force Moscow to react with possible
counteraction on the part of Germany. The hands of the cabinet at Tokio may also
be forced by the army or the navy. The latter looks southward towards the Philippines
and the Dutch archipelago, but any warlike action in those parts is likely to provoke
Great Britain whose naval base at Singapore will, however, not be ready till 1938.
The menace is constant, but in my opinion not imminent.
The above tries to portray very incompletely the present surface position. The question
which occupies every throughtful being is: Can peace be maintained and by what
means?
If life and strength could be blown into the League of Nations, the greatest possible
safeguard against war would have been secured, but after its failures - not through
her fault but through that of her members and the lack of assistance on the part of
the U.S.A. (in the case of Japan) it is unlikely that this is possible unless by long
preparation. A more amical ‘ambiente’ should be created first between some of the
major powers. I do not exclude the possibility of an agreement between Germany,
France and Great Britain if Germany can be induced to waive any designs on Russia,
as propagated in ‘Mein Kampf’ and Russia ceases to foster bolshevism outside her
borders. The mandated of some African territories should then be transferred to
Germany and immigration on a large scale into the U.S.A. and other countries fit for
European settlement should be allowed to Germans (and others). If such an agreement
could be reached without the international equilibrium being previously upset by
some incident, there would be a fairly solid guarantee against war, especially if Italy
joins. The way to restoration of the League's position would be paved. The chances
of such a solution being attained are doubtful. More is required than a political
rapprochement.
Economic and monetary agreements through which greater freedom of trade and
stability are secured are indispensable. I am sceptical about huge conferences, but
the United States of America, Great Britain and France should start, with Germany
coming in fourth. Great Britain is not likely to agree to a de jure stabilisation in the
near future, but she can and should agree to an arrangement which would prevent
competition in devaluation in the event of a reasonable devaluation of the franc or
the guilder. Whether it will be possible to push the lowering of trade barriers further
than the U.S.A. are doing today through bilateral treaties, seems uncertain. There is
ample evidence of the disastrous consequences of these barriers; in fact the
abandonment of freetrade, together with a reckless creditpolicy and an unworkable
peace treaty, is at the bottom of the international trouble, but the world is once more
having eyes without seeing and ears without hearing. Some governments are violently
protectionist and autarchic, devoid of sound
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economic views, others profess liberal opinions and shed tears over the necessity
(eagerly availed of) of instituting quotas and raising duties in favour of insatiable
industrial or agricultural parties, others again honestly believe that they cannot act
differently, everybody else treating them likewise. The present commercial policy
pursued by the United States of America is to be hailed with satisfaction, but further
international understanding to improve world conditions is necessary to save the
world from a greater breakdown than we have witnessed so far. It should not be
started on too large a scale and most carefully prepared if any success is to be
expected. American cooperation to effect is indispensable. It is my firm opinion that
if it had not been withdrawn in 1919 in the political sphere and had been exercised
to improve the terms of peace, not followed by tariff increases and credit inflation,
we would have a better world to-day.
You will please take the above remarks as not coming from an insider but from a
businessman with a good many connections in Europe and the Far East. They are
strictly confidential, but if you think it desirable to show them to one or the other of
the members of the Board I have no objection. I am sending confidentially a copy
to Prof. Murray Butler, having the honour of being on the European Advisory
Committee of the Carnegie Endowment.
Yours sincerely,
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Bijlage 48
28 September 1936
Interview Heldring voor het A.N.P.
(vgl. p. 1203)
Men kan met den Minister-President van meening verschillen, of de aanpassing onder
het oude régime voldoenden voortgang maakte om het bedrijfsleven zonder te groote
wonden in de effen banen van de kostenpariteit met het buitenland te brengen, zeker
is het, dat het tijdelijk verlaten van den gouden standaard onder de gegeven
omstandigheden onvermijdelijk was en in het belang des lands is. Er behoeft geen
vrees voor gekoesterd te worden, dat de zwevende waarde van den gulden en andere
valuta's door een wedijver naar de laagste valuta gevolgd zal worden. De
egalisatie-fondsen, welke den regeeringen daartoe ten dienste zullen staan - ook de
onze - zullen het hun mogelijk maken, hun klaarblijkelijke bedoeling, groote
fluctuaties te voorkomen, ten uitvoer te leggen. Aldus kan ook de Nederlandsche
maatregel aangezien worden voor een stap in de richting van de stabilisatie van
wisselkoersen, die voorwaarde voor het wereldherstel is, maar waarvoor ook nog
andere belangrijke dingen op het gebied van het vrijere goederenverkeer en saneering
van zwakke staatsfinanciën in het buitenland geschieden moeten.
Mits de stemming rustig blijft en goed beleid voorzit, zal een aanzienlijke stijging
van de kosten van het levensonderhoud niet plaats hebben. Het peil van die kosten
is immers nergens minder gedaald en nergens is de speling tusschen het indexcijfer
van die kosten en dat der groothandelsprijzen grooter dan hier te lande. Er kan en
moet heel wat van die speling af, voordat een stijging der kosten van het
levensonderhoud gewettigd is. Blijkens de radiorede van den Minister-President zal
de Regeering zich met kracht tegen onnoodige prijsopdrijving door particuliere
ondernemers keeren. Van nog meer belang zijn de aangekondigde prijsvormende
maatregelen, welke de Regeering zelve zal uitvoeren en waarop een grondige
herziening van de landbouwcrisisheffingen, toeslagen en uitkeeringen volgen zal.
De rijzing op de graanmarkt in de laatste maanden maakt het gemakkelijk, vele
drukkende regelingen zonder schade voor den landbouw te verzachten, zoo niet af
te schaffen, en tevens een bres te schieten in de overdreven ambtenarij op dat gebied.
Wat de nijverheid betreft, de grondstoffen, die zij in overwegende mate moet
invoeren, zijn in guldens duurder geworden, met het afgewerkte pro-
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duct op de wereldmarkt is dit echter in sterkere mate het geval. Zij zal dus over het
algemeen een gemakkelijker afzet in binnen- en buitenland vinden. Zij zal er zich
wel niet toe laten verleiden, hier haar prijzen bovenmatig op te zetten of haar
exportprijzen te laag te stellen. In het eerste geval zou zij haar eigen glazen ingooien
door er toe bij te dragen, de kosten van het levensonderhoud meer te verhoogen dan
wenschelijk is en in het tweede zou zij represailles van het buitenland uitlokken. De
motieven voor bijzondere bescherming der nijverheid in den vorm van
contingenteering zijn in vele gevallen niet meer aanwezig en in dit verstarrende
verschijnsel dient zoo spoedig mogelijk ontspanning teweeggebracht te worden.
Compensatie in den vorm van een verhooging van invoerrechten is onnoodig
geworden. Dat een en ander nauwkeurig overleg vereischt, spreekt vanzelf.
De werkgelegenheid zal zich ten gevolge van den stijgenden afzet uitbreiden.
Evenals Prof. Lieftinck verwacht ik een grootere disponibiliteit van kapitaal. De
ondernemingsgeest zal geprikkeld worden. De uitputting van de voorraden en de
kans op betere zaken zal den invoer stimuleeren en den handel verlevendigen. De
schatkist zal profiteeren van hoogere opbrengsten van invoerrechten en later van die
van de directe belastingen, terwijl de werkloosheidsbestrijding en de subsidies aan
bedrijven minder geld zullen vragen. Daarentegen moeten hooge drukkende
belastingen verlaagd worden, wil men een welvaartspolitiek, waartoe thans de
gelegenheid bestaat, volgen. Desondanks zal het eerste streven op budgetair evenwicht
gericht moeten zijn, onontbeerlijk voor de handhaving van het vertrouwen in den
toestand.
De realiseering van deze verwachtingen kan echter in de kiem gesmoord worden
door verzwaring der arbeidsvoorwaarden, welke den producent, thans gelijk gesteld,
weer bij den buitenlandschen mededinger ten achter doet staan. Daarmede zou de
bodem aan eenige verbetering op economisch gebied ontvallen.
Indië zal als uitvoerland met de daling van den gulden gebaat zijn. Evenmin als
in het moederland moet men zich echter gouden bergen beloven. Aan het teveel aan
suiker en aan de onzinnige bescherming van bietsuiker in Europa verandert de nieuwe
toestand niets en het is de vraag, hoe de prijzen op de wereldmarkt van de artikelen,
waarvan Indië de voornaamste producent is, op de daling zullen reageeren, terwijl
het niet uitgesloten is, dat na de zeer drastische daling der productiekosten daar een
stijging ervan plaats vindt.
Dit zijn eenige vluchtige neergeschreven overdenkingen. Het is niet mogelijk, zich
en détail den toekomstigen loop van zaken voor te stellen, maar ik zie geen grond
voor pessimisme, al treden wij geen definitief stadium in.
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Bijlage 49
27 April 1937
Naar grootere vrijheid? - Voordracht van Heldring voor de Nederlandsche
Vereeniging voor Vrijhandel
(vgl. p. 1225)
De plotselinge en sterk verspreide opleving in de wereld van handel, nijverheid en
scheepvaart - zelfs de binnenvaart heeft het ondanks evenredige vrachtverdeeling
druk - geeft den menschen weinig tijd om zich met de hier te lande te volgen
economische politiek zoo bezig te houden, als zij het in de laatste jaren plachten te
doen.
Dit neemt niet weg, dat wij ons niet moeten laten weerhouden, ons af te vragen,
wat de belangen zijn, waarnaar wij onze economische politiek te richten hebben. Te
meer is daartoe aanleiding, omdat er veel ongezonds in de wereld-prosperiteit
verscholen is, dat onderdrukt moet worden, wil men met eenigen grond verwachten,
dat op de zeven magere jaren zeven vette volgen zullen. Er zijn teekenen, die ons
doen vreezen, dat vrouw Fortuna thans op aarde danst met een niet geheel natuurlijke
rose op haar van vreugde stralend aangezicht.
Wij hebben de volgende evolutie zich zien voltrekken: in en door den oorlog totale
ontwrichting van de destijds bestaande natuurlijke ordening der productie, tekort aan
grondstoffen, geweldige en, zooals weldra bleek, overmatige inspanning om de
ontstane tekorten aan te vullen, waarbij ieder land, niet alleen door oorlogservaring,
maar ook door nationalisme gedreven zich op het voortbrengen van tot dusver niet
geproduceerde goederen toelegde. Merkwaardige uitvindingen op technisch, chemisch
en biologisch gebied werden gedaan, die de productie niet alleen plotseling opvoerden,
maar ook in onverwachte banen leidden. Deze nieuwe productie verkreeg bescherming
door hooge tarieven, later door contingenteering, waardoor overvoering van de
wereldmarkt ontstond, die steeds meer ingekrompen werd, met daaraan noodzakelijk
gepaard gaande daling der prijzen. De nieuwe crediteurstaat, Amerika, verleende op
onwijze en grillige wijze crediet en verzwakte de solvabiliteit der reeds zwakke
debiteurlanden door hun niet toe te staan, hun rente en schuld in goederen en diensten
te betalen. Hun voorraad goud en deviezen geraakte dientengevolge uitgeput, hun
valuta's ontwricht. Wanbetaling op groote schaal was in Europa en elders het resultaat
met als gevolg gedwongen abandon van den gouden standaard door Engeland, dat
te veel kort geld had opgenomen en lang geld had uit-
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geleend. Arbitrair werd dit voorbeeld door de Vereenigde Staten gevolgd, waar de
ineenstorting van de inflatie in 1929 de positie van den landbouwer wanhopig gemaakt
had, valutamanipulaties volgden in tal van andere landen, resulteerende in een ernstige
deflatie in de resteerende goudlanden, steeds grootere verwarring van het
internationale betalingsverkeer, ingrijpen door regeeringen door het instellen van
clearings- en compensatieverdragen, egalisatiefondsen tot het minimiseeren van
koersfluctuaties, inkrimping der productie door natuurlijke en overeengekomen
middelen, de laatste met het doel de prijzen eenigermate te herstellen. Langzaam
kwam de daling tot stilstand, doch de werkloosheid verminderde niet. Dit geschiedde
eerst te beginnen met 1933/4 ten deele als effect der kunstmatige arbeidsverschaffing
in de Vereenigde Staten en Duitschland. Toen ook begon de goudproductie tengevolge
van de stijging van de waarde van het goud in gedeprecieerde valuta's en van nieuwe
ontginningen in Rusland toe te nemen. Men constateerde een langzame stijging der
goederenprijzen, die eveneens den infleerenden invloed van deficitaire budgetten
ondergingen. Al den tijd, sedert 1919, heerschte er politieke spanning tengevolge
van een onverstandig vredesverdrag - dat ook zeer sterk en zeer ongunstig op de
economische en financiëele ontwikkeling gewerkt had. De politieke tegenstellingen
verscherpten zich na de vestiging van dictaturen in enkele groote landen, een
ongekende bewapeningswedstrijd ontketende zich, die, tegelijk met misoogsten van
granen, de reeds stijgende prijzen de hoogte injoeg, nadat de binnenlandsche politieke
ontwikkeling in Frankrijk aanleiding gegeven had tot den val van het goudblok,
binnen welks grenzen de economische verbetering tot dusver zeer geringe vorderingen
gemaakt had. Eensklaps waren alle productiebronnen sterk bezet. Na deze reeks van
gewrongen, chaotisch aandoende doch onderling nauw verband houdende
gebeurtenissen is de wereld in haar tegenwoordigen toestand aangeland, verwonderd
dat zij nog staat en zich nauwelijks bewust van nog niet geweken instabiliteit.
Het is verklaarbaar, dat in deze beurtelings opgejaagde en neergedrukte
samenleving uitwerkingen meer dan oorzaken, feiten meer dan beginselen spreken,
dat menigeen, die in den voorspoed van heden betrokken is, slechts de bestendiging
ervan verlangt, zonder zich al te veel rekenschap van waarschijnlijkheid te geven.
Dat de algemeene stijging even onverhoeds kwam als in 1929/32 de geweldige daling,
doet menigeen gelooven, dat er niets overblijft dan blind te varen.
Toch moet elk land op den grondslag van zijn eigen physische en economische
structuur de vraag, welke richting het op moet, aan de zich voordoende verschijnselen
toetsen en trachten, daaruit een gedragslijn af te stippelen.
Voor Nederland is de hoogte van het productie-kostenpeil meer dan in andere
landen belangrijk. Onze ligging tusschen de volkrijkste landen van Europa doet ons
meer dan eenig ander land op dienstverrichting aangewezen zijn. Grondstoffen, die
wij tot eindproduct verwerken, bezitten wij bijna niet in onzen bodem. Wel brengt
die bodem plantaardige en dierlijke producten voort, sommige in niet voldoende
hoeveelheid voor eigen gebruik, andere op uitvoer aangewezen. Voorts zeer veel
water om op te varen en in te visschen. Zoo is dan onze nijverheid in groote mate
transformeerend of
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voltooiend van karakter. Zoo zal, buiten de bodembedrijven, onze onafwijsbare rol
voornamelijk bestaan in veredeling van ingevoerde grondstoffen en halffabrikaten,
in tusschenhandel, in financiering en in vervoer. Altijd zal de hoogte van de belooning,
die wij voor deze verrichtingen vragen, voor het buitenland aantrekkelijk moeten
zijn, anders zal het de tusschenkomst van anderen gebruiken of zijn behoefte door
eigen praestatie dekken. In normale tijden werken onze bedrijven dan ook met een
geringe marge, waarin het kostenpeil beslissend is. Er is als gevolg van het
betrekkelijk geringe binnenlandsche afzetgebied geen kans op een vèrgaande
autarchische ontwikkeling, wel de zekerheid van ondermijning der
uitvoermogelijkheden.
Deze structuur maakt, dat wij in alle bedrijfstakken zeer efficient moeten zijn en
den arbeider, wiens belang zich in een bevredigend goederenloon uitdrukt, ongestraft
geen hoogere geldloonen dan elders kunnen betalen. Het consumentenbelang
prevaleert, maar is volkomen vereenigbaar met dat der producenten, al zal die eenheid
van belangen binnen de grenzen van een bepaald tijdsgewricht en van een bepaald
bedrijf niet altijd dadelijk begrepen worden. Onverschillig voor de economische
politiek van het buitenland kunnen wij niet zijn, maar alleen wanneer van die zijde
catastrophale invloeden dreigen, moet, met oordeel des onderscheids, ingegrepen
worden. Ook de industrialisatie, die in het verleden reeds zoo belangrijke vorderingen
gemaakt heeft, kan zich hier slechts gezond verder ontplooien, wanneer men den
invoer zoo weinig mogelijk belemmert. Er is iets door de nijverheid met de verovering
der binnenlandsche markt gewonnen, maar meer verloren, indien zij de buitenlandsche
verliest.
Nadat wij eenige jaren geleden, door anderen gedwongen, van onze vrijhandelsen niet-inmengingspolitiek afgesukkeld waren, is de overheid op de bescherming
van het producentenbelang uit geweest. Slagboomen aan de grens, industrieele
ordening op papier, landbouwordening met zeer veel papier, restrictie-regelingen
voor Indische grondstoffen, dienden daartoe. Het was een onvermijdelijke richting,
daar talrijke producenten aan den druk van buiten niet langer het hoofd konden
bieden. Die druk bestaat echter niet meer of bij uitzondering nog, integendeel de
geweldige stijging der grondstofprijzen maakt het tijd, het verbruikersbelang naar
voren te brengen, opdat de expansie van kleinhandelsprijzen en loonen binnen
geproportioneerde grenzen gehouden worde. Daarmede volgt men tevens een politiek,
gericht op de sterkst mogelijke vermindering van de werkloosheid langs natuurlijken
weg en vereenigt men de belangen van voortbrenger en verbruiker gelijkelijk.
Men heeft gedurende de crisisjaren met zelfvoldoening gewezen op de bedrijven,
die door regeeringsmaatregelen aan den gang gehouden, en de arbeiders, die voor
werkloosheid behoed werden. Uit de zich desondanks gestadig voortzettende totale
werkloosheid valt zeker niet de juistheid der nog vaak gehoorde stelling af te leiden,
dat een van overheidswege bevorderde productie een netto vermeerdering van de
werkgelegenheid beteekent. Ware het mogelijk, het zich destijds voordoende
verschijnsel der werkloosheidstoeneming tot op den grond te analyseeren, dan zouden
waarschijnlijk het causale verband met invoerbeperking en de verplaatsing der
werkloosheid aangetoond worden.
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Zooals gezegd, de in de crisis gevolgde gedragslijn van producentensteun was, hoewel
in methode voor critiek vatbaar, onder de bedreiging van ineenstorting,
kapitaalvernietiging en de mogelijkheid van daaruit voortvloeiende sociale troebelen
alleszins verdedigbaar en politiek bezien de juiste. Men moet daarmede wel visueel
te werk gaan en oplappen, wat zichtbaar kapot is. Wat van boven af niet gezien of
voorzien wordt, laat men aan zich zelf over. Wij worden aldus nooit in veilige haven
gebracht, omdat, deze lijn volgende, geen rekening gehouden wordt met de
noodzakelijkheid van het terugbrengen van het kostenniveau in niet beschermende
bedrijven op het peil van het ons omringende buitenland. Dit trachtte men langs
anderen weg te bereiken, met gedeeltelijk succes, doch met stilstand sedert het najaar
van 1934.
Sedert het verlaten van den gouden standaard zijn onze kosten van productie gelijk
aan, zoo niet lager dan die der omringende landen. Men heeft, wat den uitvoer aangaat,
nog te kampen tegen buitenlandsche handelsbelemmeringen, monetaire en
administratieve, op zich zelf formidabele hindernissen, die op den duur, indien zij
niet verdwijnen, tot nieuwe stagnatie zullen leiden, maar toch vele takken van industrie
minder hinderlijk dan een te hoog peil van productiekosten.
Nederland heeft zelf nog de contingenteering, wier operatie op de industrie in vele
gevallen overbodig geworden is. Zij wordt dan ook soepeler toegepast, maar dient,
ook met het oog op het verschijnsel dat een koersstijging van den gulden op de
internationale markt in het algemeen met moeite werd tegengehouden, zoo spoedig
mogelijk tot het alleruiterste minimum teruggebracht te worden. De belemmeringen,
die ten bate van de landbouwcrisiswet opgeworpen waren, zijn aan het verminderen,
maar machtige stroomingen streven naar het scheppen van een duurzame
uitzonderingspositie voor den landbouw ten nadeele van het algemeen.
Sommige staatslieden plegen met geestdrift gelijktijdig de vlag te zwaaien voor
het beschermen van de nationale industrie en den landbouw eenerzijds en de
verruiming der handelsbeweging anderzijds, alsof de handelspolitiek niet de reflex
van de binnenlandsche politiek ware. Ook hier te lande stuiten wij op hetzelfde
dualisme. Hoewel de noodzaak tot bescherming van de binnenlandsche productie
zich, ook in het oog der protectionisten, in de tegenwoordige conjunctuur veel minder
scherp doet gevoelen, begeeren belangrijke prijsvorming onafhankelijk van de
wereldmarkt. Bij de plannen van Minister Deckers wordt dit duidelijk erkend, bij de
wet op de verbindend verklaring van ondernemersovereenkomsten, die voornamelijk
een industriëel karakter heeft, is dit niet uitgesproken, evenmin bij de wet op de
bedrijfsvergunningen, die een complement op de vorige vormt en de deur opent voor
een volkomen willekeurige verstarring op industriëel gebied. Maar het is duidelijk,
dat prijszetting aan sluiting van een bedrijfstak gepaard moet gaan, al dan niet
gesteund door contingenteering of invoerrecht. Deze sluiting ontmoet als uiting van
particulier overleg geen bezwaar, mits met geen excessen gepaard gaande, tegen
welke excessen legislatie wenschelijk is. De van overheidswege uit te oefenen dwang
tot aansluiting bij kartelovereenkomsten strijdt behalve in uitzonderingsgevallen
tegen het algemeen belang, dat op het verbruikersbelang gericht moet zijn. Bij de
ver-
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dedigers van de overheidsbemoeiing, die den belanghebbenden nijveren trouwens
slechts conveniëert, voor zoover zij te hunnen aanzien de noodige bescheidenheid
in acht neemt, treft men veelal de voorstelling aan, alsof het geheele zakenleven staat
gekartelliseerd te worden en de regeeringen hun politiek daarop in te richten hebben.
Zoo ver zijn wij echter nog niet en ik verwacht integendeel van de vermelde wetten
ten onzent geen al te groote beteekenis, omdat het ineenzetten - en nog meer het
werken - van een ordening van bedrijven buitengewone moeilijkheden medebrengt
en gemakkelijk een te kunstmatig karakter draagt om een langdurig leven
waarschijnlijk te maken. Het is natuurlijk mogelijk, dat men in die omstandigheden
later stringenter zal willen legisleeren, maar er is eenige kans, dat het gezonde verstand
van de meerderheid van onze fabrikanten zich daartegen zal verzetten.
Bedenkelijk zien de landbouwplannen er uit. Ik heb in het Handelsblad ongeveer
een maand geleden een beschouwing aan de door Minister Deckers ontwikkelde
gedachten gewijd, die toen nog slechts in groote lijnen bekend waren. Nu kennen
wij het voorontwerp van een landbouwwet als nadere uitwerking van zijn ideeën.
De tegenwoordige landbouwcrisiswet wordt permanent gemaakt met dien verstande,
dat groote bevoegdheden ter zake van teeltregelingen, heffingen, steun, in- en uitvoer,
prijsbepaling aan landbouwraden verleend zullen worden. Deze colleges zullen
overwegend uit landbouwers bestaan. De bemoeienissen der raden zullen zich niet
alleen tot landbouwvoortbrengselen in den eigenlijken zin des woord uitstrekken,
maar tot artikelen, al dan niet verwerkt, als voeder- en meststoffen, plantaardige oliën
en vetten, oliehoudende zaden, alle soorten zetmeel, noten en pitten, suikerriet,
zuidvruchten, strookarton, dus goederen, die in de productie der landbouwartikelen
of als concurrenten daarvan een rol spelen. Dientengevolge zullen ook de industrie
en de handel, die zich met deze artikelen bezig houden en in termen der wet als
bedrijfsgenooten aangemerkt worden, aan de inzichten der landbouwraden
overgeleverd zijn. De wet legt bovendien aan elke onderneming, waarin
werkzaamheden worden verricht, welke onder de taakomschrijving der raden vallen,
de verplichting op, hun desverlangd volledige inzage in alle bedrijfsgeheimen te
verleenen.
Evenals thans zullen de financiën van de landbouwpolitiek in een fonds, dat
landbouwfonds genoemd zal worden, belichaamd worden, geheel buiten de
rijksbegrooting om. Bovendien zal aan de landbouwraden een zelfstandig financiëel
beheer worden toegekend. Hoe dit met de onmisbare centrale leiding te harmoniëeren
valt, lijkt een raadsel.
De landbouw zal een eigen straf- en tuchtrecht kennen.
Van de decentralisatie, die een der voornaamste motieven is om den Minister
wetswijziging te doen begeeren, blijft niets over, want al krijgen de corporaties groote
bevoegdheden, zij zijn onderworpen aan den Minister, die dictator is, al zal hij sterk,
zooals ook dit wetsontwerp geheel de denkbeelden van de agrarische commissie-Van
Loon weergeeft, onder hun invloed staan. Hij zal dus scherp toezicht moeten
uitoefenen en in een in zoo veel geledingen werkende bedrijfstak, waar ontduiking
en fraude gemakkelijk zijn, weinig minder ambtenaren noodig hebben dan thans.
Hij zal aan de Staten-Generaal verantwoordelijk zijn. Dit is de eenige band
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met ons staatsorganisme, tegen welks beginselen deze denkbeelden lijnrecht
indruischen. Men heeft den mond vol van de noodzakelijkheid van de handhaving
van onze democratische en parlementaire instellingen, doch hier wil een democratisch
Minister een fascistisch stelsel introduceeren, nog wel om een agrarische politiek,
die in het moeras geloopen is, te perpetueeren.
In zijn verdediging in de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer ontvouwde
de Minister een toekomstbeeld van de uitschakeling van den internationalen handel,
waarvan het individueele karakter volgens hem meer en meer verloren zal gaan. De
regeling van het ruilverkeer zou aan de staten overgedragen worden, die langs
bilateralen weg, steunende o.m. op de landbouwraden, onderling op de basis van
geven en nemen handelsverdragen zouden sluiten en daardoor den internationalen
handel zouden verruimen. Deze visie vindt men in de toelichting van het wetsontwerp
niet terug, doch wel des Ministers gering vertrouwen in de ontwikkeling van het vrije
ruilverkeer. Gerust kan de handel als gevolg van de groote bevoegdheden, waaronder
de prijsregelende ten opzichte der bedrijfsgenooten, der landbouwraden niet zijn.
Ik verlies daarbij niet uit het oog, dat een gedeelte van den landbouw nl. dat,
hetwelk op uitvoer ingesteld is, nog steun behoeft. De prijzen van de
landbouw-uitvoerartikelen zijn meerendeels nog verlieslatend, dank zij de
handelsbelemmeringen in ons omringende landen en ook tengevolge van het eigen
stelsel, dat heffingen aan de grens op voederstoffen medebrengt. Indien men meent,
dat men den landbouw ongestraft veroorloven kan, zijn eigen prijzen vast te stellen,
dan zal men deerlijk bedrogen uitkomen. Een dergelijke politiek moet een
verhoogenden invloed op het productiekostenpeil uitoefenen en tot verzwakking van
het overige bedrijfsleven leiden.
Met de veranderde conjunctuur heeft de heer Deckers bij het publiceeren van zijn
voorontwerp in het geheel geen rekening gehouden. Een deel van de
landbouwbescherming - dat deel, hetwelk in binnenlandsche behoeften voorziet - is
door de rijzing in de graanprijzen overbodig geworden. Nog zijn de daarop rustende
heffingen aan de grens niet afgeschaft, wel onder aandrang der verbruikers verlaagd;
geleidelijk, want het landbouwcrisisfonds moet, gegeven de nog voor veehouderij,
tuinbouw, enz. noodige steun, met inkomstendervingen eenigszins voorzichtig te
werk gaan. Hoe kan men echter dit tijdsgewricht uitkiezen om de duurzame
aanhouding van een machinerie te verdedigen, die loodzwaar op de boeren zelven
en op de consumenten rust en ons concurrentievermogen vermindert? Men kan in
twijfel verkeeren over den duur van de tegenwoordige prijsconjunctuur, doch dit
wetsontwerp, onheilspellend op zich zelf, is in hooge mate importuun, behalve
wellicht als verkiezingskoek.
De vraag, of wij naar grootere vrijheid gaan, is dus, wat de binnenlandsche
economie betreft, niet opgelost. Er wordt een strijd tusschen twee richtingen gestreden,
die het bepalen van onze houding naar buiten toe niet gemakkelijker maakt en waarvan
het verloop mede van het buitenland afhankelijk is.
Ten aanzien van Indië is de situatie in zoover anders, dat wij hier met een
belangrijken producent van grondstoffen en levensmiddelen in ruwen staat te doen
hebben, een debiteurland. Maar juist daarom heeft ook dit land eveneens het grootste
belang bij vrijheid van handel. Daar het geen zelf-
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standigen staat vormt, brengen de handelsbelemmeringen, die zijn uitvoer treffen,
en daaruit voortvloeiende depressies bijzondere complicaties en bijzondere
verplichtingen voor het moederland mede. Voor zoover Indië niet direct met in het
Oosten gelegen landen onderhandelt, rust op Nederland de plicht, voor Indische
belangen op te komen, alsof het de zijne waren, zooals het in het algemeen onze taak
is, Indië en het Indische belang te besturen. Kon men er tot voor enkele jaren met
een algemeen tarief van invoerrechten volstaan, dat goederen uit alle landen op gelijke
voorwaarden doorliet, een ideaal toestand voor een politiek mineur gebied, de crisis
met ruineuze prijsdalingen voor den export, het accumuleeren van voorraden, de
ontwrichting van valuta's met als gevolg de verdringing van den invoer uit Europa
door dien uit Japan veranderde dat alles. Buitengewone pogingen moesten aangewend
worden om den Indischen uitvoer naar andere afzetgebieden zoo mogelijk te
handhaven en de productie te beperken. Ook voor den Nederlandschen uitvoer van
fabrikaten, die sterk ingeschrompeld was, moest wat gedaan worden. Nederland en
Indië vonden en hielpen elkaar door wederzijdsche maatregelen, die ik hier niet
behoef op te sommen, maar die zich nog niet tot een der meest ontsierende elementen
in de relatie tusschen beide landen, het veel te hooge recht op thee, hebben uitgestrekt.
Daar Nederland slechts een gering gedeelte van den Indischen uitvoer kan absorbeeren
en Indië dus een grooter belang heeft bij het behouden van markten in andere landen,
is de wederzijdsche steunmogelijkheid op dit gebied beperkt. En onvermijdelijk
geraakt men bij het streven naar zoo groot mogelijke verruiming van de onderlinge
handelsbeweging ondanks alles in de do ut des sfeer, die de onderlinge
verstandhouding wel eens op de proef heeft gesteld en weer kan stellen. Daarnevens
bestaat in Indië het streven naar industrialisatie. Het scheppen van nieuwe
bestaansbronnen op het overbevolkte Java is toe te juichen, mits daardoor niet nieuwe
lasten op de bevolking geladen worden. De zeer hoge fiscale invoerrechten hebben
reeds onbedoeld tot industrievorming geleid, daarnaast bestaat de doelbewuste
begeerte naar nijverheidsontwikkeling. Het is te hopen, dat hier juiste economische
inzichten den doorslag zullen geven. Fabrieken, die alleen een industriëel proletariaat
in het leven roepen en de netto opbrengsten naar het buitenland, Nederland of elders,
laten vloeien, zijn niet begeerenswaardig. De aandacht moge op ondernemingen
gevestigd zijn, waarvan de baten in het land blijven en wier productiekosten op den
duur zonder bescherming van beteekenis de concurrentie van het buitenland kunnen
weerstaan.
Wat is van het buitenland te verwachten? Ook daar heerschen stroomingen naar
grootere vrijheid. De Vereenigde Staten geven daaraan, althans op handelspolitiek
gebied, onder het tegenwoordige bewind de leiding en zetten hun inzichten reeds
sedert eenige jaren in daden om. Het beschouwt de vergemakkelijking van de
internationale handelsomzetten als essentieel voor het wereldherstel en wil ook, geen
raad met zijn goudvoorraad wetende, liever goederen dan nog meer goud ontvangen
- evenals wij dit moeten wenschen. Men heeft den indruk, dat de Vereenigde Staten
invloed op Engeland en Frankrijk trachten uit te oefenen, hun partners in de
driehoeksafspraak betreffende den wisselkoers, om eveneens tegemoetkomender ten
aanzien van den invoer te zijn. Hetgeen deze landen tot nu toe in feite deden,
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verwekt geen rooskleurige verwachtingen, maar de snelle rijzing van de kosten van
levensonderhoud veroorzaakt er ongerustheid, die wellicht tot een wending kan
leiden, evenals het inflatiegevaar vroeg of laat, misschien te laat, een wijziging in
de goedkoop-geld-politiek der Engelschen kan brengen. Engeland en Frankrijk hebben
wellicht ter wille van de Amerikaansche vriendschap den Belgischen premier, den
heer Van Zeeland, uitgenoodigd na te gaan, of de kansen op een vermindering der
handelsbelemmeringen voldoende gunstig zijn om een nieuw initiatief ter bereiking
van dit desideratum te wettigen. Ook Duitschland wil medewerken, zoo zegt Dr.
Schacht. Geen wonder, want de grondstoffen, die Duitschland noodig heeft en het
tot voor kort gemakkelijk verkreeg, zijn schaarsch geworden. Het nieuwe leven in
de Oslo-vennootschap is een andere uiting van drang naar meer armslag en het schijnt
meer te zullen opleveren dan men aanvankelijk verwachtte. Het zwaartepunt ligt bij
Engeland, dat door zijn late en sterk geprovoceerde bekeering tot het protectionisme
en het aangaan der Ottawaverdragen de deur heeft gesloten. Niets van wat wij van
den heer Neville Chamberlain, den aanstaanden premier, op dit gebied weten, duidt
op het heropenen der deur. Sommigen verwachten van den Canadeeschen premier
Mackenzie Smith, liberale voorstellen op de aanstaande rijksconferentie, maar de
recente vernieuwing van het handelsverdrag tusschen Engeland en Canada wijst op
verdere imperiale aaneensluiting en afwending van het buitenland.
Daarentegen heeft de heer Daladier, de Fransche Minister van Oorlog, eenige
dagen geleden in een rede te Manchester gezegd, dat de tegenstand tegen de excessen
van protectionisme en economisch egoïsme levendig is geworden en dat men ondanks
groote practische bezwaren niet aan de overwinning van het gezonde verstand mag
wanhopen. Inderdaad ziet men in vele kwartieren en landen wel in, dat het
protectionisme, na zijn rol ten behoeve van de beschermde bedrijven uitgespeeld te
hebben, teleurstelling baart en door zijn algemeene toepassing de wereld in een
impasse heeft gebracht, maar men bezweert eens opgeroepen geesten niet gemakkelijk,
te minder omdat gewichtige kapitaalinvesteeringen op oude en nieuwe bescherming
gebouwd zijn en dat zij in sommige landen vastgegroeid zit aan gereglementeerde
transferstelsels. Men denkt in ettelijke landen te veel in den geest van het bilaterisme,
het achteruitdringen van de meestbegunstiging, het marchandeeren op do ut des basis,
het verwaarloozen van de drieof veelhoeksrekening, dat het verkeer meer en meer
beperkt, dan dat men dit spoedig kan kwijtraken. De toestanden, die er door ontstaan,
geven integendeel aanleiding tot meer staatsbemoeiing en pogingen tot geforceerde
ordening, die naar de verwachting der ordenaars de plaats van het vrije ruilverkeer
zal innemen. De verwachting, dat dit mogelijk zal zijn, is naar mijn meening gegrond
op matelooze overschatting van het menschelijk inzicht in het samenstel van factoren,
die voortbrenging, verbruik en prijzen in de geheele wereld bepalen, en van de
bekwaamheid der bewindslieden en ambtenaren, die in de plaats van de individueele
of gegroepeerde zakenlieden treden. Het is in vele gevallen en voor vele artikelen
onmogelijk, de productie met juist oordeel te regelen, het is altijd onmogelijk den
loop der consumptie te voorzien. In een vrije maatschappij corrigeeren de duizenden
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misrekeningen der individuen elkaar. De fouten van een gebonden huishouding zijn
duizendvoud in beteekenis en niet aanstonds gladgestreken. De overdrijvingen van
massa-meeningen zullen steeds voorkomen en leiden tot booms en depressies. Er is
geen enkele reden aan te nemen, dat de denkbeeldige leiders van een wereldordening
ons daarvoor zouden behoeden. Conjunctuurbeheersching is een utopie, ook al
speelden onberekenbare factoren als weersgesteldheid, ziekten, uitvindingen,
ontdekkingen geen rol.
Hier moge ik één punt in het bijzonder aanroeren. De voorstanders der beheerschte
economie ontkennen, dat zij tot autarchie moet leiden, een ontkenning, die naar mijn
meening allen grond mist. Immers de sluiting van bedrijfstakken, de
overheidsvergunning tot het oprichten en uitbreiden van industrieën is afwerend,
zoowel tegenover landgenooten als buitenlanders. Worden de eersten in levenden
lijve gekeerd, om den ring te sluiten, men moet met hetzelfde doel buitenlandsche
producten onschadelijk maken, hetgeen dan ook geregeld geschiedt.
Ik ontken niet, dat zich gevallen kunnen voordoen, waarin het kapitaalverlies en
de werkloosheid te belangrijke factoren zijn om lijdelijk toezien te veroorloven, maar
in het algemeen zullen deze minder zwaar wegen dan het voordeel voor een consument
van vrije concurrentie en zal de kunstmatige handhaving van werkgelegenheid
verplaatsing, zoo niet vermeerdering van werkloosheid beteekenen.
Wil men autarchie niet, het streven waarnaar op den duur, en hier eerder dan elders,
tot mislukking gedoemd is, dan moet men het vrije bedrijfsleven behouden, dat
geenszins bandeloosheid beteekent, want de staat is daar om toe te zien en om te
keeren of te breken, wanneer het algemeen belang door de aanmatiging van
individueel of groepsegoïsme bedreigd of geschaad wordt.
Aan den terugkeer tot vrijeren ruilhandel staan niet alleen de tolboomen in den
weg, maar zooals uit het verleden gebleken is, ook de instabiliteit der wisselkoersen.
Het zou onder de tegenwoordige omstandigheden geen zin hebben, naar een
stabilisatie-overeenkomst te streven, want, werd zij bereikt, zij zou geen duurzame
stabiliteit brengen, wanneer niet tevens de budgetten der voornaamste landen in orde
gebracht werden en de betaling in den vorm van goederen en diensten weer algemeen
aanvaard werd. Men kan echter wel de stabiliteit krachtig bevorderen door te beginnen
het laatste te doen, en nu de conjunctuur de officiëele wegneming van barrières
vergemakkelijkt, is het oogenblik om althans dien stap naar grootere stabiliteit te
ondernemen, gunstig.
Indien men ten slotte de vraag, die het uitgangspunt van deze korte beschouwing
vormt, wil beantwoorden, kan dat antwoord niet onvoorwaardelijk luiden.
Gebondenheid is het kind der depressie evenals de depressie ten deele uit elders
genomen beschermingsmaatregelen voortkwam. Bij den huidigen prijsstand zijn
bepaalde beperkingen en beletselen minder noodig of geheel overbodig en de
gelegenheid tot bevrijding gunstiger dan zij langen tijd geweest is. De erkenning,
dat die belemmeringen thans weggenomen moeten worden, is evenredig daarmede
gegroeid. De eerlang te houden Britsche rijksconferentie, de loop der
onderhandelingen over het Engelsch-Amerikaansche handelsverdrag zullen doen
zien, hoe de Engelsche politiek,
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die van overwegend belang voor de oplossing van het vraagstuk is, zich verder richt.
Twijfel is vooralsnog geoorloofd, want tegenover den drang naar meer vrijheid staan
de Britsche zelfvoldoening over den tegenwoordigen voorspoed en groote practische
moeilijkheden. Frankrijk is van nature mercantilistisch aangelegd en zit vast als
gevolg van hooge productiekosten en een uiterst gevaarlijke budget-situatie. Niemand
kan met zekerheid zeggen, hoe het uit zijn moeilijkheden zal geraken. Duitschland
zal daarentegen wellicht, door grondstoffennood gedwongen, een deel van zijn harnas
afleggen. Bepaalde neiging tot verlaging van scheidsmuren bestaat bij de Oslo-staten,
Zwitserland en de Vereenigde Staten. Vrijhandelsklanken komen zelfs uit Japan. Het
is helaas geenszins uitgesloten, dat een inflatie, waarvoor de factoren aanwezig zijn,
een der middelen zal zijn, waardoor beperkingen van het ruilverkeer overbodig
worden.
Laten zich de kansen ten aanzien van douanemaatregelen nog niet juist afwegen,
het begrip der individueele vrijheid is bij de volkeren van West-Europa en bij de
Angelsaksische volkeren te zeer met hun wezen vervlochten, dan dat men bij hen
groote vorderingen op het gebied der dwangordening kan verwachten. Tot die
vrijheidslievenden behoort ook Nederland. Het is naar mijn meening voornamelijk
argeloosheid ten aanzien van de uitwerking van ordeningsbevoegdheden der overheid,
die het mogelijk maakt, dat wij den weg der ordening een eindweegs volgen. Het is
onwaarschijnlijk, dat een analoge ontwikkeling in andere grootere landen in het
Westen scherpe vormen zal aannemen.
De bijzondere positie van Nederland uit hoofde van zijn structuur maakt een
verdere beperking van economische vrijheid bedenkelijker dan voor groote landen,
wier hulpbronnen vele zijn en die zich eerder, maar ook niet duurzaam economisch
voordeel, een gesloten huishouding kunnen veroorloven. De tegenwoordige strooming
in het buitenland naar grootere vrijheid moet dan ook van hier uit zoo krachtig
mogelijk gesteund worden en wel voornamelijk door de wegneming binnen of aan
eigen grenzen van zooveel mogelijk der bestaande hinderpalen, waar mogelijk met
beding van gelijke tegemoetkoming van andere landen en onder handhaving der
meestbegunstiging, die de verspreiding der grootere vrijheid verzekert. De conjunctuur
is de gunstige factor, waarvan gebruik gemaakt moet worden. Nu of nooit, hoe
formidabel de moeilijkheden zich ook laten aanzien. ‘Nooit’ is misschien minder
juist, want de vrijheid, zonder welke wereldwelvaart niet bereikt kan worden, zal het
ten slotte winnen, maar wij willen de diepste diepten vermijden. Daarom: nu!
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Bijlage 50
22 September 1939
Brief van Heldring aan P.E. Tegelberg, voorzitter raad van commissarissen
Nederlandsche Handel-Maatschappij
(vgl. p. 1403)
Hoogedelgestrenge Heer,
U heeft mij medegedeeld, dat Mr. Crena de Iongh verzocht heeft, als President der
Nederlandsche Handel-Maatschappij eervol ontslagen te worden en dat ik
overeenkomstig den eenstemmigen wensch van H.H. Commissarissen en de overige
Directieleden handelen zou, indien ik mij voor het Presidium beschikbaar stelde. Dit
bewijs van vertrouwen stel ik op hoogen prijs, te meer daar het ook H.H.
Commissarissen bekend is, dat de taak, die mij wacht, vooral in de tegenwoordige
omstandigheden, buitengewoon zwaar zal zijn. In de laatste 6 weken zijn de liquide
middelen der Maatschappij, mede als gevolg van de déconfiture van het huis
Mendelssohn, sterk gedaald. De koers der aandeelen bevindt zich onder sterken druk.
Het is nog niet te zeggen, welk verlies de liquidatie van het Mendelssohnbelang zal
opleveren. Hoewel de interne positie der Maatschappij mij na kennisneming van de
bescheiden overigens gezond lijkt, laat zich de toekomst van het bankbedrijf in het
algemeen als gevolg van allerlei ontwikkelingen op economisch en
sociaal-economisch gebied niet al te rooskleurig aanzien, waartegenover staat, dat
de cultuurbelangen op dit oogenblik wat meer belovend zijn. Echter woedt in Europa
een oorlog, die, ook indien Nederland er niet in betrokken wordt, bij een bedrijf als
dat der Handel-Maatschappij tal van netelige vraagstukken zal doen rijzen. De directie
moet, om het schip langs alle klippen te loodsen, wel zeer bekwaam, actief en tevens
evenwichtig zijn. Nieuw in het bedrijf komende, gaat de te kiezen President een tijd
van inspanning tegemoet, die ook aan jongere menschen dan ik zeer hooge eischen
zou stellen. Indien ik mij na ernstig beraad desniettemin beschikbaar stel, geschiedt
dit op grond van de overweging, dat ik daarmede naar Uw meening aan Uw voor het
Nederlandsche Rijk zoo belangrijke instelling, waaraan oude associaties mij binden,
in de tegenwoordige omstandigheden een dienst bewijs. Daarbij acht ik mij van Uw
krachtigen steun en de volle medewerking van de andere directieleden verzekerd. Ik
moet mij echter voorbehouden, de taak neer te leggen, indien zij mocht blijken, voor
mijn gezondheid nadeelig te zijn, terwijl mijn leeftijd uiteraard medebrengt, dat
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ik haar wel niet meer dan gedurende eenige jaren zal uitoefenen. In mijn ambt zal ik
mij in hoofdzaak tot medewerking aan het vastleggen der groote lijnen moeten
beperken, te meer daar ik eenige commissariaten en bestuursfuncties bekleed, die ik
niet kan opgeven, tenzij hun aard met mijn nieuw ambt niet vereenigbaar is. In
verband met deze noodzakelijke zelfbeperking zal het waarschijnlijk wenschelijk
zijn, de directie binnen niet te langen tijd met een prima kracht aan te vullen.
Ten aanzien van de remuneratie, aan de betrekking verbonden, veroorloof ik mij
op te merken, dat ik de thans geldende jaarwedde rijkelijk hoog acht. Ik zou met
minder genoegen nemen, in het bijzonder indien aan mijn ambtsbekleeding het
gebruikelijke directie-pensioen premievrij verbonden kon worden.
U verzoekende, H.H. Commissarissen mijn oprechten dank voor het in mij gestelde
vertrouwen over te brengen, een vertrouwen, dat ik mij beijveren zal, mij waardig
te betoonen, heb ik de eer te zijn,
met de meeste hoogachting,
Uw dw.
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Bijlage 51
18 December 1939
Brief van Heldring aan Van Doorninck
(vgl. p. 1426
Amice,
De bespreking, waarvan ik in mijn vorig schrijven gewaagde, had Vrijdag j.l. plaats
en was, hoewel ik daarvan geen onmiddellijk effect verwacht, interessant genoeg
om U er een en ander over mede te deelen.
De Heer Sluyzer, een van de redacteuren van ‘Het Volk’ gaf een exposé van de
redenen, waarom hij en met hem velen in de partij den tegenwoordigen toestand en
de prijsontwikkeling gevaarlijk achten wat betreft hun gevolgen op de houding der
extremistische stroomingen. Hij deelde eerst eenige cijfers mede betreffende den
uitslag der verkiezingen sinds den vorigen oorlog, waaruit bleek dat de
Sociaal-Democratische Arbeiders Partij tot 1931, het jaar waarin de crisis ons land
ten volle overviel, gestadig aan stemmen won. Daarna ging dit aantal langzaam
achteruit, waarnevens een eveneens gestage en belangrijke toeneming van het aantal
Communistische stemmen, in de laatste jaren ook van de N.S.B.-stemmen, te
constateeren valt. Dit verschijnsel zal zich naar zijn meening in nog sterkere mate
openbaren, wanneer het volk zich niet bewust wordt van de verarming, die het in al
zijn lagen ten gevolge van den huidigen oorlog onvermijdelijk tegemoet gaat. Ook
in de partij van den Heer Sluyzer zijn er velen, die dit niet inzien en hij acht het zeer
noodig, dat het begrip van de ernst der vooruitzichten bij iedereen post vat.
Indien men onredelijke loonsverhoogingen vraagt en blijft toestaan, vervalt men
onvermijdelijk in de spiraalontwikkeling van beïnvloeding van loonen, kosten van
levensonderhoud, prijzen enz. met het gevolg, dat dit op een gegeven oogenblik tot
een ontploffing voert met alle economische en sociale ellende, welke daaraan gepaard
zal gaan.
De Heer Sluyzer zou nu wenschen, dat door de werkgever in samenwerking met
de wederpartij in dezen geest de kleine provinciale en locale pers beïnvloed wordt;
deze pers telt ongeveer 300 organen, die het geheele land door het meest van alles
gelezen worden en zich door alle mogelijke invloeden meestal onbewust laten leiden.
In de tweede plaats acht de Heer Sluyzer beïnvloeding op ongezochte wijze door
een Nederlandsche film, toneelstukken, enz. raadzaam.
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Zijn betoog was natuurlijk veel langer, doch ik geef hier slechts de voornaamste
punten eruit weer.
Onze houding daartegenover is, dat wij de bovenbedoelde inzichten omtrent
verplichtingen van werkgevers en werknemers in deze tijden volledig toejuichen,
maar nog geenszins kunnen merken, dat de arbeiderspers daarvan de draagster is.
Integendeel, telkens wanneer men over loonkwesties onderhandelt, merkt men dat,
hoewel sommige van de leiders hun oogen voor den feitelijken toestand niet sluiten,
zij niet bij machte zijn de leden tot dezelfde inzichten te brengen. Hun werkelijk
leiderschap heeft dan ook weinig te beteekenen. Eerst wanneer het duidelijk is, dat
deze strooming machtig begint te worden en ook naar voren komt in de publicaties
van de zijde van den arbeid, kan men met vrucht tezamen werken, daargelaten of de
aangeraden middelen de beste zijn.
De Heer Sluyzer, die eerst het aangrijpen van deze middelen bleef bepleiten,
besloot tenslotte de aangelegenheid weer in eigen boezem te bespreken en te zien,
wat hij daar zou kunnen bereiken. Wellicht komen daaruit verdere besprekingen
voort met een ietwat grooter getal van gelijkdenkenden uit zijn kamp. Ook is het
mogelijk, dat hij eigener beweging in zijn blad ruimte vraagt voor artikelen, die van
zijn meening op dit gebied getuigen.
Wij moeten dus afwachten. Ik hoop zeer, dat deze eerste aanraking niet de laatste
zal zijn geweest en ken verscheidene socialisten, die op Sluyzer's standpunt staan,
doch vrees dat de voornaamste mannen nog niet zóo denken, of althans den moed
hebben met dit inzicht tegen de gemakzuchtige neigingen van de meesten van onze
landgenooten in te gaan. De verkondiging van de noodzakelijkheid offers te brengen
is minder populair dan de voorstelling, dat men steeds meer kan eischen.
Ik moet hieraan toevoegen, dat de Heer Sluyzer niet den indruk gaf van een goed
begrip te hebben van de nauwe vervlechting van dit probleem en dat van de
staatsfinanciën. Ik trachtte hem dit zoo goed mogelijk uit te leggen, waarvoor Uw
nota dienstig was, al heb ik van het bestaan ervan geen melding gemaakt. Hier stuit
men weer op dezelfde onkunde, die ook geheel andere groepen in de maatschappij
dan de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij kenmerkt. Ik wil niet zeggen, dat
Sluyzer mijn betoog verwierp, maar hij zweeg erop. Alles is gezegd, wanneer men
bedenkt dat de Heer De Geer voor het summum van oprechtheid en voorzichtigheid
in het beheer van 's lands financiën wordt aangezien.
Wat de publicatie van een adres in den geest van Uw concept aangaat, ik hel tot
dezelfde meening over als Gij. Men zal er niet voldoenden steun voor vinden om
met een indrukwekkend aantal onderteekenaars te komen.
Met vriendelijke groeten,
g.d.U.
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Bijlage 52
28 October 1939
Rede van Heldring bij het graf van Van Aalst
(vgl. p. 1416)
Hij, wiens stoffelijke resten wij straks aan de aarde toevertrouwen, heeft in het
bedrijfsleven van deze stad en van het land een groote rol gespeeld. Hij was geen
alledaagsche figuur. Breed van blik, van een bliksemsnel werkend intellect, een
geweldige geestkracht, een onverwoestelijk optimisme, groote uitbundigheid, een
dikwijls ontwapenende luimigheid, warme vaderlandsliefde, hartelijk gul en vorstelijk
mild, oefende hij vaak een haast electriseerende invloed uit. Nooit zal mogen vergeten
worden het initiatief, dat hij met enkele anderen te midden van groote verwarring en
besluiteloosheid na het uitbreken van den wereldoorlog, een kwarteeuw geleden,
nam en waarmede hij aan het zakenleven het orgaan schonk, dat zijn voortbestaan
in den chaos mogelijk maakte. En toen na drie, dier jaren toch alles stil stond, was
het niet de schuld van de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij. De meesten
van hen, die toen met hem samenwerkten, zijn niet meer. Laat dan allen, die na hem
komen, weten dat die daad alleen aan Van Aalst het recht geeft, als een groot man
in de herinnering en in de economische geschiedenis voort te leven. In die jaren was
hij, naast Treub, de centrale figuur des lands. Daaraan verandert geen critiek iets.
Mijn eigen herinnering aan hem strekt zich over meer dan vijftig jaren uit. Veel
gesprekken, die wij in Indië en later, toen wij hier teruggekeerd waren, samen voerden,
plannen, die wij koesterden met betrekking tot de Handel-Maatschappij, waaraan ik
mij van kindsbeen af verbonden gevoelde, plannen ten aanzien van de scheepvaart,
in zijn gevoelen waarvoor in hem iets van zijn roemruchten voorzaat speelde, doemen
voor mij op. Veel werd verwezenlijkt, iets ging te niet.
En indien ook onze wegen, onze inzichten onderling verschilden, naderhand meer
uit elkaar liepen, dan bleef onze vriendschap bestaan en breng ik, nu een samenloop
van omstandigheden mijn weg onverwacht geleid heeft naar den zetel, van waaruit
hij vele jaren lang de Handel-Maatschappij en tal van andere belangen bestuurde,
namens deze oudste van onze handelsen bankinstellingen, waarin hij in een
menschenleeftijd van den laagsten tot den hoogsten trap opklom, en tevens namens
het bedrijfsleven, oprechte hulde aan de nagedachtenis van Van Aalst voor het groote
en goede dat hij, met name in de bewogen jaren die wij eens beleefden en die thans
helaas
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teruggekeerd zijn, verrichtte. Ik voeg daarbij den welgemeenden dank van de vele
instellingen, aan wier Raad zijn krachtige steun, wijs advies, zijn sprankelende geest
zijn komen te ontvallen.
Moge het blijvend beeld van dezen merkwaardigen man aan zijn zwaar beproefde
weduwe en kinderen in hun sombere omstandigheden eenigermate tot troost en sterkte
strekken.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1660

Bijlage 53
17 Januari 1940
Heldrings onderhoud met de pers
(vgl. p. 1433)
De mislukking der leening is voornamelijk toe te schrijven aan het geringe vertrouwen,
dat men in breede kringen ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling der openbare
financiën koestert.
Hoe men de voorwaarden van verdere leening ook wil doen luiden, hoofdzaak is
vertrouwen in een politiek van budgetair evenwicht en voorkoming van inflatie.
In de eerste vier alinea's van het Voorloopig Verslag op Hoofdstuk VII B van de
begrooting 1940 zijn eenige gedachten met betrekking tot dit onderwerp neergelegd,
evenwel is dit in hoofdzaak maar één facet van het vraagstuk.
Belastingen. Intusschen heeft gisteren het wetsontwerp op de winstbelasting het licht
gezien, waarmede aan de belasting op de uitkeering een einde gemaakt wordt. De
tijd heeft nog ontbroken dit ontwerp nader te bekijken en na te gaan, in hoeverre
reserveeringen, die voor de instandhouding van de bedrijven noodig zijn, ontzien
worden.
De meening, dat indirecte belastingen niet in de eerste plaats verhoogd moeten,
is zóó op te vatten, dat weelde-artikelen wel degelijk meer belast kunnen worden,
vermoedelijk in den omzet.
Overigens verdienen die belastingen de voorkeur, die geen verhooging van
productiekosten ten gevolge hebben, terwijl afgekeurd moeten worden belastingen,
die de werkverruiming tegengaan, zooals die op personeel.
Vermeden dient te worden het plaatsen op kapitaalrekening van uitgaven, die op
de gewone begrooting thuis hooren en waar dit niet kan en dus geleend moet worden,
moeten de middelen aangewezen worden, die dergelijke uitgaven dekken.
Talrijke uitgaven, waarvoor geen equivalente economische waarden verkregen
worden, zijn, ook afgescheiden van de mobilisatie-uitgaven, op buitengewoon
gekomen. De middelen voor het mobilisatie-leeningsfonds zijn nog niet aangewezen.
Prijspolitiek. Deze houdt nauw verband met het succes der belastingpolitiek.
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Het is hoog noodig, dat in alle lagen des volks het gevaar van inflatie en de
noodzakelijkheid van beperking der uitgaven wordt beseft. Het geld, dat de mobilisatie
in omloop brengt, de al te grif toegestane loonsverhoogingen werken in de verkeerde
richting. Het is zaak, dat daartegen post gevat wordt, opdat de reeds draaiende spiraal
van prijs-, loon- en kostenstijging tegengehouden wordt.
Ook met het oog op onze in gevaar gebrachte betalingsbalans is rantsoeneering,
althans van die artikelen, welke ingevoerd moeten worden, noodig voor zoover zij
geen grondstoffen voor het bedrijfsleven zijn.
Hieraan gepaard gaat prijsbeheersching van die artikelen door de overheid, doch
geen bijslagen uit de staatskas voor het drukken der prijzen.
Voor zoover contingenteeringen prijsverhoogend werken, dienen zij verruimd te
worden en nagegaan dient te worden, of de door contingenteering begunstigde
ondernemingen hun exportbelang verwaarloozen, in welk geval te overwegen ware
in hoeverre contingenteeringen van export afhankelijk gesteld kunnen worden.
Bevordering van onzen export is zeer noodig en vooral nu onze scheepvaart veel
minder deviezen binnenbrengt dan in normale tijden het geval is.
Indien een stel van maatregelen als hierboven aangegeven wordt ingevoerd, zal
het vertrouwen in de staatspapieren hersteld worden. Zoo niet, dan geeft ook meer
aansporing en ernstiger beroep op het patriotisme dan tot nu is gedaan, geen effect.
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Bijlage 54
10 November 1948
Heldrings overwegingen voor het afwijzen van het voorzitterschap van
commissarissen van de Nederlandsche Handel-Maatschappij
(vgl. p. 12)
Ik voorzie op mijn leeftijd de mogelijkheid, dat ik spoedig naar den geest niet meer
in staat zal zijn, de functie naar behoren uit te oefenen.
Voorts houd ik rekening met het vooruitzicht wegens gebrek aan contact met de
handel, uit het actieve zakenleven zijnde, ‘eruit’ te geraken, waardoor mijn waarde
als commissaris geringer wordt.
Ik verlang niet meer naar een taak, die veel hoofdbreken of zorgen dreigt te kosten.
Afgescheiden van mogelijke Europese verwikkelingen, zullen de eerstvolgende
tijden ten aanzien van Indië moeilijk, zo niet stormachtig zijn.
De samenstelling van de directie is niet zodanig, dat zij én harmonisch belooft te
kunnen samenwerken én te beantwoorden aan de gecompliceerde taak die haar
opgelegd wordt.
Dat de directie naar uitbreiding van zaken streeft, billijk ik. Ik beveel echter aan
dat zij niet aanstonds met drie directeuren uitgebreid wordt en ook niet, dat zij, zij
het gedurende korte tijd, niet wordt vergroot, zooals zij voorstelt. In elk geval moet
een plaats voor K.F. Zeeman gereserveerd worden (1950). Tegen den candidaat van
der Wall Bake heb ik geen persoonlijk, wel principiëel bezwaar, omdat zijn taak zal
zijn, met behulp der Nederlandsche Handel-Maatschappij nieuwe industrieën te
vestigen of bestaande te reorganiseeren. Als commerciëel adviseur lijkt hij alleszins
geschikt. Dezelfde man moet echter niet de bankier zijn, die de financiële betrekkingen
tussen de industrieën en de bankier mede bepaalt. Een bank moet boven alles haar
liquiditeit handhaven en deze kan bij een omslag in de conjunctuur in het gedrang
komen. De Nederlandsche Handel-Maatschappij heeft, Indië erbij gerekend, reeds
veel meer dan de andere banken in deelnemingen vastgelegd, waarop weliswaar sterk
afgeschreven is, maar die niettemin meetellen. Op het oogenblik schuilt in haar
industriële participaties in Nederland geen gevaar, maar indien men de bankzijde
van deze industriële activiteit in handen legt van iemand, die de
commerciëel-technische kant beoordeelt, begeeft men zich op het verkeerde pad.
Men denke aan de bankcrises in België en Duitschland, die in deze vermenging hun
oorsprong hadden. Men kan de wenselijke technische kennis kopen zonder haar
directorale bevoegdheid te geven.
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Op grond van deze overwegingen heb ik d'Escury medegedeeld, dat ik het
voorzitterschap, dat hij en Tegelberg (tegenwoordige voorzitter, die bereid was, voor
mij plaats te maken) mij aangeboden hadden, niet begeerde. Daarbij kwam dat de
verhouding tusschen d'Escury, die mijn opvolger zal zijn, en Albarda enerzijds en
Van Sandick anderzijds niet zo is, dat een conflict onwaarschijnlijk geacht moet
worden. Op het oog is die verhouding de laatste tijd goed, maar de beide partijen
zijn het niet eens kunnen worden over de samenstelling van de directie na mijn vertrek
en het besluit, de directie voorlopig niet aan te vullen is niet meer dan een compromis.
Zelf heb ik geen aandeel in hun onderlinge besprekingen genomen, maar toen ik
zeide, dat ik verdere moeilijkheden voorzag, gaf d'Escury mij gelijk. Het verlangen
mij te behouden was dus niet groot. Van Sandick staat ongeveer op mijn standpunt,
maar hij wordt door de anderen voor lastig, jaloers en ruziezoekend uitgemaakt. Dit
is zeer overdreven; hij is scherp, soms ook wanneer hij beter deed te zwijgen, onder
andere tegenover Lieftinck, maar hij heeft zich tegenover mij als een prettige
medewerker leren kennen, vol humor. Albarda, die een speciale grief tegen hem
heeft, zegt dat hij (Van Sandick) niet in ‘team’ kan werken. Mijn mening is dat dit
bij Albarda in hoger mate het geval is. Deknatel, die objectief is, houdt zich min of
meer afzijdig. Hij wil ook niet lang aanblijven (hartkwaal).
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Lijst van afkortingen
Anic

Algemeene Nederlandsche Invoer
Centrale

A.R.M.S.

Amstel-Rijn-Mainz Stoomboot
Maatschappij

A.R.P.

Antirevolutionaire Partij

B.B.

Binnenlandsch Bestuur

Benas

Maatschappij ter behartiging van de
Nationale Scheepvaartbelangen

B.I.S.

Bank for International Settlements

B.P.M.

Bataafsche Petroleum Maatschappij

C.H.M.

Curaçaosche Handel Maatschappij

C.H.U.

Christelijk Historische Unie

C.P.R.

Canadian Pacific Railway

Danath

Darmstädter und Nationalbank

D.B.

Deutsche Bank

D.L.L.

Deutsche Levant Linie

E.S.B.

Economisch-Statistische Berichten

H.A.L.

Holland-Amerika Lijn

Hapag

Hamburg-Amerikanische Packetfahrt
Aktien Gesellschaft

H.S.M.

Hollandsche Stoomboot Maatschappij

H.IJ.S.M.

Hollandsche IJzeren Spoorweg
Maatschappij

H.Z.A.L.

Holland Zuid-Afrika Lijn

I.K.K.

Internationale Kamer van Koophandel

Jamal

Java-Mauritius-Afrika Lijn

J.B.

Javasche Bank

J.C.J.L.

Java-China-Japan Lijn

K.H.L.

Koninklijke Hollandsche Lloyd

K.N.A.G.

Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap

K.N.H.S.

Koninklijke Nederlandsche Hoogovens
en Staalfabrieken
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Koninklijke Nederlandsch-Indische
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K.N.S.

Koninklijk Nationaal Steuncomité

K.N.S.M.

Koninklijke Nederlandsche Stoomboot
Maatschappij

K.P.M.

Koninklijke Paketvaart Maatschappij

K.W.I.M.

Koninklijke West-Indische Maildienst

Nefis

Netherlands Eastern Forces Intelligence
Service

N.H.M.

Nederlandsche Handel Maatschappij

N.K.P.M.

Nieuwe Koloniale Petroleum
Maatschappij

N.O.T.

Nederlandsche Overzee
Trustmaatschappij

N.R.C.

Nieuwe Rotterdamsche Courant

N.R.M.

Nieuwe Rijnvaart Maatschappij

N.S.B.

Nationaal Socialistische Beweging

N.S.U.

Nederlandsche Scheepvaart Unie

N.U.M.

Nederlandsche Uitvoer Maatschappij

N.Z.A.S.M.

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
Spoorweg Maatschappij

P.v.d.A.

Partij van de Arbeid

R.B.

Rotterdamsche Bank

S.M.N.

Stoomvaart Maatschappij Nederland

S.S.

Staats Spoorwegen

S.D.A.P.

Sociaal Democratische Arbeiders Partij

V.D.B.

Vrijzinnig Democratische Bond

V.N.S.

Vereenigde Nederlandsche
Scheepvaartmaatschappij

U.F.C.

United Fruit Company

Z.A.L.

Zuid-Amerika Lijn
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A a l b e r s e , m r . P e t r u s J o s e p h u s M a t t h e u s (1871-1948).1918-1925
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Ned. Overzee Trust Mij. tijdens eerste wereldoorlog: 19 (inleiding); 20 vlg.
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Zuid-Amerika-lijn); 164 vlg. (id.); 169 vlg. (in verband met Rijntollen); 171;
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herinneringen); 205 (internering duikboten); 206 (maatregelen eerste
wereldoorlog); 208 (in verband met Suriname); 209 (in verhouding tot Van
Walree); 210 (fusiemogelijkheid met Heldring & Pierson); 214 (in verband met
maatregelen eerste wereldoorlog); 215 (in verband met eventueel aftreden Van
Walree); 216 vlg. (in verhouding tot Valstar); 220 (in verband met maatregelen
eerste wereldoorlog); 221 (in verhouding tot zijn collega's); 226 (maatregelen
eerste wereldoorlog); 230 vlg. (id.); 232 (plannen St. Martin); 236 vlg.
(onderhandelingen met Duitsers en Geassocieerden); 238 (commissie van
bijstand); 242 (credietverlening buitenland); 243 (emissie K.N.S.M.); 245 vlg.
(onderhandelingen Londen); 263 (in ver-
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houding tot Deterding); 273 vlg. (onderhandelingen); 274 (verhouding tot
Entente); 307 vlg.; 320 vlg. (aanbeveling Van Tienhoven voor Parijse
onderhandelingen); 341 (credietverlening Duitsland); 344 vlg.
(valutaconferenties); 352 (in verhouding tot Wilmink); 357 vlg. (kwestie
tantièmes); 364 vlg. (regentenstuk N.O.T.); 369 vlg. (credietverlening Duitsland);
375 vlg. (Afrikavaart); 392 (geridderd); 396 (conflict Heldring-Wilmink); 399
(Kon. Holl. Lloyd); 405 vlg. (id.); 409; 412 (fusieplannen scheepvaart); 414
(credietverlening Duitsland); 416 vlg. (Afrikavaart); 420 (Kon. Holl. Lloyd);
427; 432; 433 vlg. (Afrikavaart); 434 vlg. (verhouding tot Abram Muller en
balanscommissie Kon. Westind. Mail); 438 (Kon. Holl. Lloyd); 440 vlg. (intriges
tegen K.N.S.M.); 444 vlg. (id.); 446 vlg. (Afrikavaart); 440 vlg. (id.); 462 (over
Stinnes); 468 vlg. (Afrikavaart); 472 vlg. (actie Ver. Rembrandt); 476 vlg.
(onderhoud met Heldring); 478 (V.N.S.); 480 (aftreden Guépin); 482 (id.); 483
(aanbod commissariaat Heldring); 484 (Kon. Holl. Lloyd); 487 (Afrikavaart);
497 (huwelijksreis); 499 vlg. (Afrikavaart); 500 (afscheid Trip); 501
(credietverlening Duitsland); 504 (Afrikavaart); 507 vlg. (Holl. Stoomb. Mij.);
510 vlg. (Afrikavaart); 515 vlg. (Kon. Holl. Lloyd); 516 (Afrikavaart); 528
(overlijden Op ten Noort); 530 vlg. (Afrikavaart); 532 vlg. (credietverlening
Duitsland; Hope en Van Loon); 537 vlg. (Afrikavaart); 543 (contact met
Rusland); 549 vlg. (Afrikavaart); 553 (id. en voornemen aftreden); 556 vlg.
(onderhoud Heldring); 558 (Afrikavaart); 559 (moeilijkheden Rotterdamsche
Bank); 560 (Afrikavaart); 563 vlg. (moeilijkheden Rotterdamsche Bank); 568
(Afrikavaart); 569 vlg. (moeilijkheden Rotterdamsche Bank); 583 (overlijden
Wilmink); 587 (heengaan); 594 (id.); 595 (id. en Afrikavaart); 600 vlg. (Bank
v.d. Middell. Zee); 603 (credietverlening Duitsland); 604 (opvolging); 607
(credietverlening Duitsland en opvolging); 623 (karakteristiek); 625; 626; 646
vlg. (bezoek Heldring); 664 vlg. (op bezoek bij Heldring); 666 (opvolging);
670 (manifest vrije handel); 680 (tractaat met België); 682 vlg. (over Treub en
Wilhelmina); 685 (steunpilaat C.H.U.); 693 (invoerrechten); 701
(correspondentie met Colijn); 763 (met Heldring aan hofdiner); 793 vlg.
(opvolging Everwijn); 818 (Young-Committee); 829 (West-Afrika Lijn); 833
(credietverlening Duitsland); 852 (onder invloed Mannheimer); 861 (Kon. Holl.
Lloyd); 865 vlg. (id.); 869 vlg. (id.); 872 vlg. (id.); 893 vlg. (onder invloed
Mannheimer); 897 (Econ. Raad); 930 vlg. (liquiditeit Ned. Handel-Mij. en
verhouding tot Treub); 956 (Ondernemersraad); 961; 981 (tegenstander
devaluatie); 990 (audiëntie Wilhelmina); 1029 (Matsoeoka); 1036 (Econ. Raad);
1048 (heer van de heerlijkheid Aalst etc.); 1053 vlg. (K.N.S.M.); 1068 (gaat
Ned. Handel-Mij. verlaten); 1073 vlg. (aftreden en decoratie); 1097 vlg.
(kapitaalsafschrijving Ned. Handel-Mij.); 1127 (verhouding tot Abram Muller
en B. Heldring); 1133 (verhouding tot Guépin); 1217 (in verband met
commissariaat Heldring); 1384 (overlijden Mannheimer); 1392 (verhouding
t.o.v. Crena de Iongh); 1400 (id.); 1402 (id.); 1403 (vereniging van bankfuncties);
1412 (overlijden en karakteristiek); 1416 (begrafenis); 1508 vlg. (bijlage); 1516
vlg. (id.); 1658 (id.).
A a l s t , D . J . v a n : 1384; 1412.
A a l s t , m r . N . J . v a n . Agent Nederlandsche Handel-Maatschappij
Rotterdam: 607.
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12 sept. 1923 met Van Aalst gehuwd: 231; 533; 664; 1068; 1415.
A a l s t - H o o r w e g , T j a l d a A n n a P e t r o n e l l a v a n . Eerste vrouw van
C.J.K. van Aalst: 231.
A a r t s , J o h a n n e s J o s e p h (1871-1934). Nederlands graficus; 1911
hoogleraar Rijksacademie Amsterdam. Hij bracht met Dupont de kopergravure
tot nieuw leven. Vgl. over Aarts de notitie onder 23 september 1918: 231
(verbetering fin. positie); 236.
A b b i n g , m r . F r e d e r i k H e n d r i k (1871-1955). 1918 secretaris Ned.
Handel-Mij. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 594
vlg.; (623 karakteristiek); 1097.
A b e , N o b u y u k i (1875-1953). Japans politicus. Vgl. Japan Biogr. Encycl.
(1958), p. 4: 1399.
A b l y . Controleur te Soekadana: 1265.
A b r a h a m s , E p h r a i m J o s e p h (1875-1954). Arts; 1919-1921 en
1927-1934 wethouder van Amsterdam: 712 (wethouder); 786 vlg. (waterwegen
Amsterdam); 790 vlg. (id.); 1046.
A b s , H e r m a n n J. (geb. 1901). Duits bankier; sinds 1937 dir. Deutsche
Bank; één der economische vooraanstaanden in het naoorlogse West-Duitsland.
Vgl. Who's who in Germany (1964), p. 4: 1281; 1375; 1387 vlg.; 1406; 1420;
1442 vlg.
A d a m a v a n S c h e l t e m a , ds. A b r a h a m D i r k (1842-1902). Predikant
van de Hollandse gemeente te Londen: 88.
A d a m a v a n S c h e l t e m a , F.A. Kunsthandelaar te Amsterdam: 1190.
A d a m s . Hoofdadministrateur te Soebang: 1262.
A d a m s , C h a r l e s F r a n c i s (1866-1954). 1929-1933 minister van marine.
Vgl. Who was who in America, vol. 3 (1951-1960), p. 13: 1368.
A d d i s , S i r C h a r l e s S t e w a r t (1861-1945). Engels bankier; o.a.
1918-1932 dir. Bank of England; 1929-1932 vice-pres. Bank voor Intern.
Betalingen. Vgl. Who was who 1941-1950, p. 7: 794; 817 (bezoek
Zuiderzeewerken); 818 (B.I.B.).
A d r i a n , P e t r u s C o r n e l i s (1875-1963). Reder, o.a. vertegenwoordiger
Alfred Holt & Co.; dir. Ned. Stoomvaartmij. Oceaan. Mededeling Centraal
Bureau voor Genealogie, Den Haag: 853 (decoratie).
A d v o c a a t , G i j s b e r t D i e d e r i k (1865-1944). 1920 gezant te Belgrado;
1923-1924 id. te Athene: 355.
A e f f e r d e n , j k v r. A u g u s t a M a r i a H u b e r t i n a G e r a r d i n a v a n
(geb. 1896). 1917 tr. P.F. Bisdom († 1917); tr. 1920 J.G. Heldring (echtsch.
1930); tr. 1930 E. Anker (echtsch. 1935): 385; 430.
A e r s s e n B e i j e r e n v a n Vo s h o l , F r a n ç o i s C o r n e l i s b a r o n
v a n (1883-1968). Aanvankelijk zeeofficier, nam in 1906-1907 deel aan de
militaire expeditie op Celebes en Bali waarvoor Militaire Willemsorde;
1912-1928 adm. en hoofdadm. N.V. Zeehaven en Kolenstation Sabang;
1928-1939 consul-generaal Hamburg; toonde te weinig begrip voor naziregime
en werd op verzoek van Hitler door onze regering teruggeroepen en tot gezant
te Teheran benoemd; 1940-1950 in diplomatieke dienst, o.a. ambassadeur te
Canberra en Nanking; 1951 lid Raad van State: 918 (fin. positie); 987; 995;
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1032 (oordeel Ned. pers); 1118 (grievende behandeling Duitse autoriteiten);
1121 (id.); 1460 (Ned. troepen in Australië).
A k e n , J . W. v a n (1883-1936). Ambtenaar binnenlands bestuur Ned.-Indië;
1932-1936 gouverneur van Atjeh en Onderhorigheden: 1275.
A k e r s D o u g l a s , l o r d C h i l s t o n A r e t a s (1876-1947). Engels
diplomaat; 1933-1938 Brits ambassadeur te Moskou. Vgl. Who was who,
1941-1950, p. 214: 314 (Belgische eisen); 426; 456.
Alanbrooke, Alan Francis Broo-
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k e , V i s c o u n t (1883-1963). Engels generaal; 1941-1946 chef imperial
general staff. Vgl. Encycl. Brit.: 1475.
A l b a r d a , m r . d r . H o r a t i u s (1904-1965). 1929 secretaris
bezuinigingscommissie (sinds 1932 commissie-Welter); vervolgens tot 1940
verbonden aan dep. van financiën, laatstelijk als wnd. thesaurier-gen.; 1940 lid
fa. Heldring & Pierson te Den Haag; 1945 secr. generaal dep. van financiën;
1946-1956 directeur Ned. Handel-Mij.; 1946 lid raad van bestuur K.L.M.; 1956
commissaris idem; 1963 pres.-dir. idem: 1415; 1426; 1429; 1432; 1436 vlg.;
1485 vgl.; 1663.
A l b a r d a , i r . J o h a n W i l l e m (1877-1957). 1913-1939 lid Tweede Kamer;
1939-1945 minister van Waterstaat; 1952 lid Raad van State. Mededeling
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 705 (Moerdijkkanaal); 1130
(kabinetscrisis-1935); 1383 (opgetreden als minister); 1430 (evenredige
vrachtverdeling); 1434 (vrije vaart op grote rivieren); 1461 (Indonesische
kwestie).
A l b e r t I (1875-1934). Koning der Belgen 1909-1934: 296; 688; 946; 1111.
A l b e r t , d r . i n g . H e i n r i c h . Minister van economische zaken. 1932-1933
dir.-generaal Nordd. Lloyd: 996.
A l d r i c h , W i n t h r o p W i l l i a m s (geb. 1885). Amerikaans bankier en
diplomaat; president Chase Nat. Bank of New York; 1953-1957 ambassadeur
te Londen. Vgl. Who's who in America 1960-1961, p. 40: 1314; 1345.
A l e x a n d e r I (1888-1934). 1921-1934 koning van Servië, Kroatië en Slovenië;
1929-1934 id. van het toen geheten Joegoslavië. Vgl. Encycl. Brit.: 1085 vlg.
A l e x a n d e r , F r i t s (1888, Hochenheim, Dtslnd. - 1934). Procuratiehouder
en graanverkoper Fa. Bunge & Co., A'dam. Tegelijkertijd met de omzetting tot
n.v. benoemd tot directeur. Mededeling van de directie N.V. Bunge's
Handelmaatschappij, Amsterdam: 415.
A l l e n , H e n r y T u r e m a n (1859-1930). Am. generaal; o.a. 1919
commandant Am. strijdkrachten in Duitsland. Vgl. Who was who in America,
vol. 1, p. 17: 531 (hulpactie Duitsland).
A l l e n , S i r J o h n S a n d e m a n (1865-1935). Engels zakenman; 1882-1921
verbonden aan Union Marine Insurance Company: 1922-1926 voorz. Kamer
van Koophandel, Liverpool, Vgl. Who was who 1929-1940, p. 19: 463; 709.
A l l i z é , H e n r i (1860-1934). 1914-1919 Frans gezant te Den Haag: 279 vlg.
(verhouding Nederland-Frankrijk); 288 vlg. (id.); 301 (id.); 303 vlg. (id.); 307;
308; 309; 311; 403.
A l m a , d r . L a u r e n s (1872-1965). Classicus; 1930-1937 rector
Barlaeusgymnasium te Amsterdam; 1928-1937 bijz. lector Amsterdam: 1201.
A l t a m i r a y C r e v e a , R a f a ë l (1866-1951). Spaans historicus: 1288.
A l t i n g v o n G e u s a u , j h r. G e o r g e A u g u s t e A l e x a n d e r
(1864-1937). Dir.-generaal P.T.T.; 1918-1920 minister van oorlog: 229.
A l t i n g M e e s , m r . F o k k o (1819-1900). 1876-1877 minister van koloniën;
1890-1900 president der Nederlandsche Handel-Maatschappij te Amsterdam:
33; 34.
A m e l i n k , H. Vakverenigingsleider: 687.
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A m o r o s o , p r o f . d r . L u i g i (geb. 1886). Italiaans economist; o.a. dir.
Banca Naz. del Lavoro; hoogleraar economie, Rome. Vgl. Who's who in Italy
1957-1958, p. 29: 1104.
A m s i n c k , A r n o l d . Van het bekende leidende koopmansgeslacht Amsinck
te Hamburg, o.a. partners in de rederij Hamburg-Süd (opgericht 1871). Vgl.
Neue Deutsche
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Biographie, I, p. 262: 366; 373; 535 (Afrikavaart); 538 (id.); 544 vlg. (id.).
A m p t h i l l , A r t h u r O l i v e r V i l l i e r s R u s s e l l b a r o n (1869-1935).
Particulier secretaris van Joseph Chamberlain; 1899-1906 gouverneur van
Madras; wnd. vice-koning van Brits-Indië tijdens lord Curzons afwezigheid in
1904: 957.
A n d e r s e n , H a n s N i e l s (1852-1937). Deens koopman en bankier; directeur
van een Oostaziatische Kompagnie; Vgl. Raunkjaers Konversations Leksikon
(1948) en Dansk Biografisk Leksikon, I, (1933), p. 343: 315.
A n d e r s o n , S i r A l a n G a r r e t t (1877-1952). Engels reder en industrieel:
o.a. dir. Peninsular and Oriental Steam Navigation Co. Vgl. Who was who
1951-1960, p. 23: 799; 1065.
A n d e r s o n , B e n j a m i n M c . A l e s t e r (1886-1949). Am. economist;
o.a. 1920-1939 economist Chase Nat. Bank; 1939-1946 hoogleraar, Los Angeles.
Vgl. Who was who in America, vol. 2, p. 25: 1119.
A n d r é . Zie: L a n d r é .
A n d r i e s s e : 1341.
d ' A n n u n z i o , G a b r i e l e (1863-1938). It. dichter, romancier, dramaturg;
nam een groot aandeel in de strijd om Fiume: 343; 388; 390.
A n t h o n y , d r . H a r o l d E l m e r (geb. 1890). Zoöloog; 1911-1958
verbonden aan de staf Am. Museum Natural History. Vgl. Who's who in America
1960-1961, p. 82: 1372.
A r c h b o l d , R i c h a r d (geb. 1907). Leider Nieuw-Guinea expedities. Vgl.
Who's who in America 1960-1961, p. 85: 1369; 1372.
A r n a u d , R a o u l P h i l i p p e E r n e s t L é o n (geb. 1886). Frans bankier.
Vgl. Who's who in France 1957-1958, p. 253: 715.
A r o n s t e i n : 1341; 1345.
A r r i ë n s , P i e t e r A l b e r t (1873-1940). 1920 directeur Holl. Stoomboot
Mij. te Amsterdam. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag:
443 (Afrikavaart); 483 (staatssteun scheepvaart); 535 (Afrikavaart); 539 (id.);
596 (wenst Heyning niet als dir.); 869 (Kon. Holl. Lloyd); 1222 (directie
H.S.M.).
A s b e c k , p r o f . m r . F r e d e r i k M a r i b a r o n v a n (1889-1968).
Hoogleraar volkenrecht Batavia en Leiden: 1467 vlg.; 1475.
A s b e c k , W i l l e m D i r k H e n d r i k b a r o n v a n (1858-1935). 1911
Schout bij nacht; 1911-1916 gouverneur van Suriname, vervolgens 1922-1925
gezant in Mexico en 1926-1932 in Spanje: 393.
A s c h v a n Wi j c k , j h r. m r. A n t h o n y M i c h i e l C o r n e l i s v a n
(1880-1945). Sinds 1930 secretaris-generaal min. van financiën: 1202.
A s c h v a n Wi j c k , j h r. m r. Ti t u s A n t h o n y J a c o b v a n
(1849-1902). 1891-1896 gouverneur van Suriname; 1901 minister van Koloniën
- geroemd om zijn aangename manieren. Vgl Wolff, Suriname, p. 40: 72; 101.
A s c o t t . General manager Canadian Bank of Commerce, Toronto: 1356; 1358.
A s q u i t h , H e r b e r t H e n r y (1852-1928). Engels politicus: 518.
A s s c h e r , J o s e p h (1872-1937). Opleiding in het diamantvak; in de jaren
'90 naar Parijs; chef fa. J. Asscher en Cie, Parijs en directeur Asschers
Diamantmij. N.V., A'dam; 1924 Voorzitter Ned. Kamer van Koophandel, Parijs.
A. deed veel voor het lenigen van het leed der oorlogsslachtoffers (eerste
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wereldoorlog). Vgl. Alg. Handelsbl. 19 aug. 1937. - Mededeling van de heer S.
Asscher te Bussum: 279; 295; 297 vlg.; 305; 316; 524; 691 (persactie Frankrijk);
695 (id.); 726 (protectie Franse wijn); 793 (stemming in Frankrijk); 918; 1008
vlg. (positie Ned. in Frankrijk).
A s s c h e r , L o d e w i j k (1874-1962): 295; 297 vlg.; 305; 316; 524; 710; 1268;
1279; 1282.
A s s e r , m r . C a r e l D a n i ë l (1866-
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1939). Advocaat en procureur te Amsterdam, de ouste zoon van mr. T.M.C.
Asser, de Nobelprijswinnaar voor de vrede: 177; 178; 687 vlg. (tractaat met
België); 707 (Comité Maritime International); 998; 1145.
A s s e r , m r . H e n d r i k To b i a s (1894-1965). Directeur Ned. Lloyd te
A'dam: 1341.
A t k i n s o n , T h o m a s H o w a r d (geb. 1895). Canadees bankier; sinds 1911
bij Royal Bank of Canada; 1954-1955 vice-pres. id. Vgl. The Canadian Who's
Who, vol. IX, 1961-1963, p. 35: 1365.
A u s p i t z , S t e p h a n v o n . Kunstverzamelaar te Wenen: 735.
Av e r e s c u , m a a r s c h a l k A l e x a n d e r (1859-1938).Roemeenspoliticus;
1918, 1920-1921 en 1926-1927 premier: 656.
B a c h m a n , G o t t l i e b (geb. 1874). Zwitsers bankier; 1918-1939 pres.
Schweiz. Nationalbank. Vgl. Schweizer Lexikon, dl. I (1945), p. 777: 817 (bezoek
Zuiderzeewerken).
B a d e n , P r i n s M a x v o n (1867-1929). 1917-1918 president Eerste Kamer
in Baden; 3 oktober 1918 rijkskanselier; kondigde op 9 nov. de afdanking van
de keizer aan en droeg vervolgens zijn ambt aan Ebert over: 247.
B a d o g l i o , m a a r s c h a l k P i e t r o (1871-1956). Italiaans generaal; 1935
leider Abessijnse veldtocht; 1943-1944 premier: 1173.
B a k h u i s , L.A. (1855-1932). Majoor, leider Coppename-expeditie inigoi,
1877-'89 officier K.N.I.L., 1903-'21 hoofdambtenaar ministerie van Koloniën:
182.
B a k h u y z e n , m r . A d r i a a n v a n d e S a n d e (1874-1951). 1901
verbonden aan Ned. consulaat New York; 1906 wnd. consul-gen. Hongkong;
1916 consul-gen. New York; idem Singapore; 1909 leiding van een
scheepvaartbureau; 1925 gezant Teheran; vanaf 1927 geruime tijd burgemeester
te Leiden: 235; 387; 414 (mogelijk naar Rusland); 540 (raad van bijstand).
B a k k e r , H e n d r i k (geb. 1902). Administrateur dep. van financiën: 1233.
B a k k e r A r k e m a : 1072.
B a l d w i n , e a r l o f B e w d l e y, S t a n l e y (1867-1947). Brits staatsman;
1921 president Board of Trade; 1922 chancellor of the exchequer; 1924,
1925-1930 premier; 1931-1935 lord president of the council en dominerende
figuur in McDonalds ‘national government’; 1935-1937 premier: 524; 627
(vrijhandel); 939 (stand van het Pond); 986 (Ottawa); 1152; 1162; 1209
(abdicatie Edward VIII).
B a l e n , m r . W i l l e m J u l i u s (geb. 1890). O.a. 1914 in dienst Kon. Holl.
Lloyd; 1946 adviseur Zuidamerikaanse aangelegenheden; vruchtbaar auteur:
1020; 1022; 1140; 1147; 1199.
B a l f o u r , S i r A r t h u r J a m e s (1848-1930). Conservatief staatsman;
minister van buitenlandse zaken in het kabinet-Lloyd George: 282 (Limburgse
kwestie); 293; 799 (tariefkwestie); 809 (Genève); 847 (id.).
B a l l i n , A l b e r t (1857-1918). Organiseerde het transport van emigranten
uit Hamburg; dwong door zijn concurrentie de Hamburg-Amerika Linie in 1886
tot fusie. Spoedig de dominerende figuur in de Hamburg-Amerika Linie. Speelde
een grote rol in Duitslands opkomst als zeehandelsmogendheid en bezat
aanzienlijke politieke invloed. Vgl. Huldermann, Albert Ballin. De
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Hamburg-Amerika-Lijn, in 1847 opgericht onder de naam
Hamburg-Amerikanische Paketfahrt Aktiengesellschaft (H.A.P.A.G.), voerde
als devies: ‘Mein Feld ist die Welt’. Vgl. Rijxman, Albert Ballin, p. 123 vlg.:
143; 156; 163 vlg. (in verhouding tot Wilmink); 261 (overlijden).
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B a l l u s e c k , D a n i e l J o h a n n e s v o n (geb. 1895). 1914-1916 werkzaam
op consulaat-generaal te Londen; 1918 in dienst Alg. Handelsblad; 1929-1941
en 1945-1950 hoofdredacteur idem; 1950 in diplomatieke dienst, o.a.
ambassadeur te Moskou, permanent vertegenwoordiger Nederland bij V.N.:
821 (onderhandelingen met België); 904 (id.); 1015.
B a l n i e l , l o r d D a v i d (geb. 1900). 1924-1940 parlementslid; 1932-1937
trustee The Tate Gallery; 1935-1941 id. National Gallery. Vgl. Burke's
genealogical history of the peerage (1959), p. 567: 1191.
B a n k s , H a r r y . Amerikaans zakenman uit de koffiehandel; werd niet nader
getraceerd: 91.
B a n n i e r , d r . J a n P a u l (geb. 1897). 1940-1950 gecomm. v. Ind. Zaken
dep. v. overzeese gebiedsdelen: 1475; 1481.
B a n n i n g , p r o f . d r . W i l l e m (geb. 1888). Theoloog en socioloog;
hoogleraar Leiden: 1458.
B a r c l a y, R o b e r t L e a t h a m (1860-1939). Bankier, directeur Barclays
Bank; 1923-1926 voorzitter Londense Kamer van Koophandel. Vgl. Who was
who 1929-1940: 464; 524 (econ. toestand Engeland).
B a r e n d r e c h t , T.J. (1872-1924). Ned. diplomaat, o.a. 1912 consulgeneraal
Calcutta; 1920 belast met waarneming gezantschap Buenos Aires; 1921 gezant
te B.A. Mededeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: 423.
B a r e n d s e . Kapitein ‘Statendam’: 1374.
B a r e n d s e n . Opzichter Curaçao: 429.
B a r g e , m r . C h a r l e s A u g u s t i n u s H e n r y .GouverneurvandeAntillen
(1890 tot 1901). Benjamins en Snelleman, Encyclopaedie, p. 329: 100.
B a r i n g b a r o n A s h b u r t o n , A l e x a n d e r (1774-1848). Engels politicus
en financier; o.a. 1806-1835 parlementslid; chef Baring Brothers & Co. Encycl.
Brit.: 1281.
B a r n a r d : 1346.
B a r n e s , G e o r g e N i c o l l (1859-1940). 1906-1922 socialistisch lid
Lagerhuis; 1916 minister van pensioenen in regering-Lloyd George. Encycl.
Brit.: 265.
B a r r i n g t o n , s i r V i n c e n t . Financiële missie te Caracas; werd niet nader
getraceerd: 71.
B a r t h o u , J e a n L o u i s (1862-1934). Frans staatsman; sinds 1894 talrijke
malen minister; 1934 minister van buitenlandse zaken: 1085; 1115.
B a s t a k i , J e a n . Lid der luchtvaartcommissie van de Internationale Kamer
van Koophandel: 709.
B a s t i a a n s . Griffier Tweede Kamer: 1017; 1268.
B a s t i a a n s , G e o r g e F r e d e r i k (geb. 1881). Commissionair in effecten,
lid der firma Fred. Bastiaans & Co. te Amsterdam; 1932-1942 en 1945-1949
lid Kamer van Koophandel en Fabrieken, Amsterdam: 440 (K.N.S.M.); 1193.
B a s t i a n , d s . C a r l W i l h e l m G o t t l i e b (1821-1881). Superintendent
en hofprediker te Bernburg (Anhalt): 48 (huwelijk met M.C. Heldring).
B a u c k e , i r . F e r d i n a n d (1869-1945). 1895-1935 in dienst van
Rijkswaterstaat; 1918-1928 hoofding.-dir. Directie Limburg, Maastricht;
1928-1935 id. Gelderland en Overijssel, Arnhem. Mededeling
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Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat, Den Haag: 633 (tractaat met België);
722 (waterwegen Maastricht).
B a u e r , G u s t a v (1870-1944). Socialistisch lid van de Rijksdag, rijksminister;
1919-1920 rijkskanselier, tekende de Vrede van Versailles; 1920 minister van
verkeer; 1921-1922 id. van financiën en vice-kanselier; gecompromitteerd door
het Barmat-schandaal en tijdelijk uit zijn partij verwijderd (1925): 355.
B a u e r , M a r i e A l e x a n d r e J a c q u e s Bauer, genaamd Marius
(1867-1932). Ned. etser, tekenaar en schilder; hij was op 18 juli te Am-
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sterdam gestorven. Vgl. over hem de inleiding van G.H. 's-Gravenhage tot
Bauers. Brieven en schetsen van zijn reizen naar Moskou en Constantinopel
(z.j.): 983 vlg.
B a u e r - S t u m p f f , J o h a n n a (geb. 1873). Ned. schilderes van portretten
en stillevens. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 984.
B a u m h a u e r . Ned.-Amerikaanse Kamer van Koophandel: 1353.
B a u e r . Ministerialrat: 892.
B a z e l , K a r e l P e t r u s C o r n e l i s d e (1869-1923). Ned. architect, o.a.
van gebouw Ned. Handel-Mij., A'dam: 1153; 1162.
B a z z o l a , d r . Zwitsers psychiater te Celerina (Engadin), behandelde Ernst
Heldring: 16 (inleiding); 17 (id.); 203; 592.
B e a t r i x , prinses (geb. 1938): 1247; 1272; 1382.
B e a u f o r t , A l e x a n d e r C h r i s t i a a n d e (1882-1963). Arts. Mededeling
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 360; 390.
B e a u f o r t , A r n o u d J a n d e (1872-1955). De oudere broer van dr.
Heldrings vriend Ferd de Beaufort (1876-1946). A.J. de Beaufort was lid der
firma Stoop & Co. te Londen; hij liet zich naturaliseren: 84 (met Heldring in
Londen); 88 (id.); 90 (met Heldring in New York); 94; 251; 254; 353; 524
(Heldring te Londen).
B e a u f o r t O . F. M . , p r o f . d r . D y d i m u s L e o J o s e p h u s
C o r n e l i s d e (1890-1965). Specialist internation. politiek; 1933-1937 lid
Econ. Raad; 1937-1946 lid Tweede en 1948-1963 id. Eerste Kamer; 1946-1960
hoogleraar, Nijmegen: 1036.
B e a u f o r t , J o a c h i m F e r d i n a n d d e (1876-1959). Leerling Openbare
Handelsschool Amsterdam; 1897-1899 voltooiing leertijd door reizen Ned.-Indië;
1894-1897 werkzaam, 1899-1924 procuratiehouder en 1906-1924 deelgenoot
der firma Van Eeghen & Co. te Amsterdam; 1924-1946 directeur Ned. Bank;
1946 directeur Rubber Cultuur Mij., Amsterdam: 102 (reisgenoot van Ernst
Heldring); 106; 201 (in bridgeclub met Heldring); 273 (comité van advies Ned.
Bank); 275 (kwestie Wilhelm II); 282 (in Londen); 353; 555 (Kon. Holl. Lloyd);
562 (relatie tot Fa. Van Eeghen); 567 vlg. (commissaris Ned. Ind. Handelsbank);
569 vlg. (moeilijkheden Rotterdamsche Bank); 578 (id.); 580 vlg. (id.); 588
(onderhandelingen Van Eeghen-Hope); 590 (id.); 599 (relatie tot Fa. Van
Eeghen); 607 (bankbeleid); 614 (credietverlening Duitsland; 616 (id. Frankrijk);
621 (karakteristiek); 773 (bijverdiensten); 935 vlg. (opvolging Vissering); 941
(id.); 1040 (met Heldring in Indië); 1128 vlg. (positie gulden); 1250 (bezoek
Ned.-Indië); 1269 (id.); 1389 (operatie Trip); 1395 (Mannheimer-affaire); 1402
(ontslag Crena de Iongh); 1410 (rubber); 1444 (Kon. Holl. Lloyd); 1476
(Ondernemersraad).
B e a u f o r t , J o h a n n e s B e r n a r d u s d e (1847-1924). Burgemeester van
Woudenberg: 84.
B e a u f o r t , j h r . m r . J o h a n n e s C o r n e l i s d e (1886-1960). Lid der
fa. Van Loon & Co. te Amsterdam: 533.
B e a u f o r t , j h r . M a u r i t s H u b e r t d e (1882-1958). Directeur Kon.
Holl. Lloyd: 352 vlg.; 411 (relatie tot Holl.-Amerika Lijn); 424 (blijft aan als
directeur); 425; 477; 483; 859 vlg. (blijft aan als directeur); 867; 870; 1444.
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B e a u f o r t , j h r . m r . d r . W i l l e m H e n d r i k d e (1881-1923). Ned.
diplomaat, o.a. 1916-1917 zaakgelastigde a.i. te Stockholm, 1917-1919 id. te
Washington: 235; 360.
B e c k , J o z e f (1894-1944). Pools officier en staatsman; 1932-1939 minister
van buitenlandse zaken. Vgl. Encycl. Brit.: 1331 vlg.; 1337.
B e e l , p r o f . d r . L o u i s J o s e p h M a r i a (geb. 1902). 1945-1946 en
1951-
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1956 minister van binnenlandse zaken; 1946-1948 en 1958-1959
minister-president; 1948-1949 hoge vertegenwoordiger van de kroon in
Indonesië; 1949 hoogleraar Nijmegen; 1959 vice-president Raad van State:
1458 (opgetreden als minister); 1489 vlg. (Indonesische kwestie.)
B e e l a e r t s v a n B l o k l a n d , j h r . m r . F r a n s (1872-1956). 1909-1919
gezant in China; 1919 chef diplomatieke afdeling departement van buitenlandse
zaken; 1921 en 1922 gedelegeerde Conferentie Washington; 1927 gezant te
Brussel; 1927-1933 minister van buitenlandse zaken; 1933-1956 vice-president
Raad van State: 241; 355 (reorganisatie departement); 409 (in relatie tot B.
Heldring); 513 (kabinetsformateur-1923); 540 (raad van bijstand); 613 (getipt
als opvolger Van Karnebeek); 688 (id.); 691 (opvolger Van Karnebeek); 692
(econ. reorganisatie departement); 695 (persactie Frankrijk en waterwegen);
699; 705 (Moerdijkkanaal); 707 vlg. (Belgische kwestie); 711 vlg. (protocol
Genève-1924); 714 (Moerdijkkanaal); 715 (zaakgelastigde Peru); 721
onderhandelingen handelsverdragen; Belgische kwestie); 722 (waterwegen
Maastricht); 725 (Belgische kwestie); 731 (waterwegen Maastricht); 732
(onderhandelingen handelsverdragen); 733 vlg. (Moerdijkkanaal); 735 vlg. (id.);
740 (bestuur Curaçao); 745 vlg. (Moerdijkkanaal); 748 vlg. (id.); 751 (id.); 753
(id.); 754 vlg. (id.); 758 vlg. (onderhandelingen met Hijmans te Genève); 762;
767 vlg. (onderhandelingen België); 769 (verhouding tot waterstaat); 770
(gezanten); 771 (onderhandelingen België); 788 vlg. (id. en kwestie militaire
conventie); 795 vlg. (onderhandelingen met België); 802 (kabinetscrisis-1929);
804 (blijft aan als minister); 805; 810 vlg. (handelspolitiek); vlg.
(onderhandelingen met België); 812 vlg. (onderhandelingen met België); 817
(handelspolitiek); 823 (credietverlening Duitsland); 824 (onderhandelingen met
België); 827 (overleg met Waterstaat); 828 (onderhandelingen met België); 829
vlg. (B.I.B.); 830 (missie-Ringers); 831 credietverlening Duitsland); 834 vlg.
(tarievenconferentie); 843 (Rijnvervoer); 854 vlg. (credietverlening Duitsland
en onderhandelingen met Duitsland); 863 vlg. (onderhandelingen met België);
881 vlg. (handelspolitieke moeilijkheden met Frankrijk en Duitsland en id.);
891 vlg. (opvolging De Graeff); 895 vlg. (Econ. Raad); 900 vlg. (opvolging De
Graeff; handelsconventie; diplomatieke dienst); 904 vlg. (onderhandelingen
met België); 908 (tipt Wolff voor dir.-generaal); 914 vlg. (opvolging De Graeff;
vestigt aandacht op De Jonge); 918 (brief Asscher); 919 (Duits-Oostenr. verdrag);
922 (benoeming De Jonge); 924 (Genève); 933 vlg. (onderhandelingen met
België); 938 (verhouding tot Verschuur); 945 vlg. (onderhandelingen met
België); 959 vlg. (id.); 965 (Java-China-Japan Lijn); 966 (Commissie
diplomatieke examens); 969 (Java-China-Japan-Lijn); 970 (onderhandelingen
met België); 977 (handelsverdrag met België); 980 vlg. (Raad van bijstand);
1003 (lezing Heldring Brussel); 1004 (contra Carton de Wiart); 1008 (plan
Asscher); 1011 (handel Argentinië); 1012 (Ouchy) 1022 (Ned.-Zuid-Am.
Instituut); 1029 (Matsoeoka); 1030 (versterking in Indië); 1032 (vice-president
Raad van State); 1138 vlg. (missie Zuid-Amerika); 1165 vlg. (opvolging De
Jonge); 1183 (id.); 1200 (Prins Bernhard); 1205 (id.); 1218 (id.); 1223 (id.);
1377 vlg. (kabinetscrisis-1939); 1527 vlg. (brief van Heldring).
B e e l s , W i l l e m C a r e l (1889-1958). Marine-officier: 385.
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B e e t s , p r o f . d r . N i c o l a a s (1814-1903). 1839 theol. doctor; 1840 Ned.
Herv. predikant; 1876 hoogleraar godgeleerdheid Universiteit Utrecht, dichter
en schrijver (Hildebrand): 50 (in verhouding tot B. Heldring).
B e h r e n s , d r s . M a r i n u s (geb. 1894). 1926-1936 verbonden aan B.P.M.;
1937-1939 hoofdass. bedrijfseconomie Universiteit v. A'dam; 1939-1951
verbonden aan dep. van econ. zaken: 1312.
B e l i n f a n t e , m r . J o h a n J a c o b (1874-1947). Ned. journalist; 1903
directeur Ned. Corr. Bureau voor Dagbladen Belinfante en Vaz-Diaz (1934
opgegaan in het A.N.P.). Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den
Haag: 1029.
B e l l , A l l i n s o n . Agent K.N.S.M. en Kon. Holl. Lloyd te Buenos Aires:
423.
B e l l , H e n r y (overl. 1935). Dir. Lloyds Bank, lid Intern. Fin. Conferentie,
Brussel 1920. Vgl. Who was who 1929-1940, p. 90: 678 vlg. (manifest
internationale zakenlieden); 680 vlg. (id.); 685 (id.); 1116.
B e l l , S i r H u g h (1844-1931). Engels zakenman, o.a. in staal-nijverheid,
spoorwegen en verzekeringswezen. Vgl. Who was who, 1929-1940, p. 90: 263;
670 (manifest internationale zakenlieden); 678 (id.); 686 (id.).
B e m m e l e n , v a n : 1267.
B e n e d i c t u s XV (1854-1922). Paus 1914-'22: 365; 672 (tractaat met België).
B e n e š , E d u a r d (1884-1948). Tsjechoslowaaks staatsman; 1918-1935
minister van buitenlandse zaken; 1935-1938 en 1945-1948 president der
republiek: 652; 1299; 1302 vlg.
B e n n , S i r E r n e s t J o h n P i c k s t o n e (1875-1954). Engels zakenman
en econ. en politiek publicist. Vgl. Who was who 1951-1960, p. 91: 1161.
B e n n i n k , E. Liberaal, directeur, later commissaris en president-commissaris
Handelsvereeniging Amsterdam: 732; 879 vlg. (suikerwetje).
B e n o i s t , C h a r l e s . Sinds 1919 Frans gezant te Den Haag: 386; 484
(onderhoud Heldring); 512; 514 (kwestie Duitse kroonprins).
Bentinck, Godard John George Charles graaf van
A l d e n b u r g , heer van Amerongen etc. (1857-1940): 275 (kwestie Wilhelm
II).
B e n t i n c k - Va n E e g h e n , E l l a H e n r i e t t a b a r o n e s s e (geb. 1881).
Dochtervan S.P. van Eeghen: 480.
B e r e n s o n , B e r n h a r d (1865-1959). Am. schrijver, kenner en criticus op
kunsthistorisch terrein, in het bijzonder der Italiaanse renaissance: 710.
B e r e s t e y n , j h r . m r . d r . E l t j o A l d e g o n d u s v a n (1876-1948).
1910-1916 burgemeester Veendam; 1916-1922 lid Tweede Kamer; bekend
genealoog: 765 (kamerlidmaatschap Droogleever Fortuyn); 1001 (candidatuur
Van Kempen); 1017 (id.).
B e r g , K a r e l F r e d e r i k v a n d e n (1873-1950). 1900-1912 directeur
Ned. Bank voor Zuid-Afrika; 1912-1924 directeur Javasche Bank te Batavia;
sinds 1937 directeur Cultuur Mij. Parakan-Salak N.V. (thee): 79 vlg. (Londense
tijd met Ernst Heldring).
B e r g , N o r b e r t u s P e t r u s v a n d e n (1831-1917). O.a. verbonden aan
Ned. Handel-Mij. en Ned. Indische Handelsbank; 1873-1889 president der
Javasche Bank; 1889-1891 directeur Ned. Bank; 1891-1912 president Ned.
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Bank. Vooraanstaand economist. Vgl. Wie is dat (1902). p. 42. De Jong,
Wetgeving, p. 40: 79; 254.
B e r g e n , Va n d e n , kolonel: 784.
B e r g h , H e n r y v a n d e n (1851-1937). Firmant der margarine-onderneming:
87; 88.
B e r g h , J a c o b v a n d e n (1848-1934). Firmant der margarine-onderneming:
87; 88.
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B e r g h , S a m u e l v a n d e n (1864-1941). Verbonden aan Unilever;
1905-1909 lid Tweede en 1923-1939 lid Eerste Kamer. Mededeling Centraal
Bureau voor Genealogie, Den Haag: 87; 796 (opvolging); 868 (liberaal
program); 879 (suikerwetje); 963 (Vrijheidsbond); 1084 (fin. steun
Vrijheidsbond); 1124 (Kamerlidmaatschap); 1213 (opvolging); 1282 vlg. (id.).
B e r g m a n n . Regierungspräsident: 819.
B e r l a g e , H e n d r i k P e t r u s (1856-1934). Ned. architect van o.a. de
Koopmansbeurs A'dam (1897-1904): 248; 1153.
B e r n a r d , A u g u s t i n : 315.
B e r n h a r d . F.J. Makelaar in effecten te Amsterdam: 1173 vlg.
B e r n h a r d , p r i n s v o n L i p p e B i e s t e r f e l d (geb. 1911). Gemaal van
prinses Juliana (1937): 1198; 1200 vlg.; 1205 vlg.; 1212; 1215; 1218; 1223;
1421; 1442; 1453.
B e r n i e r , F e r n a n d (1864-1929). 1929 burgemeester van St. Gillis (Brussel);
letterkundige, redacteur van Étoile Belge en correspondent van Le Petit Parisien
en Morning Post. Mededeling van prof. dr. J.A. van Houtte te Leuven: 471.
B e r r y, Wa l t e r (v a n R e n s s e l a e r ) (1859-1927). Am. jurist; 1916-1923
president Am. Kamer van Koophandel te Parijs. Vgl. Who was who in America,
vol. 1, 1897-1942 (1943), p. 139: 295; 296.
B e r t h e l o t , P h i l i p p e J o s e p h L o u i s (1866-1934). Frans diplomaat
en litterator; op diverse posten; 1919-1920 directeur des affaires publiques et
commerciales; 1920-1933 secretaris-generaal buitenl. zaken. Vgl. Dict. de biogr.
Franc. VI, p. 199: 291; 295; 789.
B e r t s c h , R u d o l f K a r e l A u g u s t (geb. 1890). Resident van Malang
1934-'37, gouverneur Midden-Java 1937-'39: 1259; 1275.
B e u c k e r A n d r e a e , m r . W.C. (geb. 1882). 1908-1910 in dienst ministerie
van buitenlandse zaken; 1925-1941 id. administrateur, hoofd Afd. Juridische
en Administratieve Zaken; 1945 raad-adviseur hon. Mededeling Ministerie van
Buitenlandse Zaken: 1417.
B e u m e r , m r . d r . E g b e r t u s J o h a n n e s (1878-1946). 1913-1933 lid
Tweede Kamer (anti-revolutionair). Mededeling Centraal Bureau voor
Genealogie, Den Haag: 1073.
B e u n i n g e n , D a n i ë l G e o r g e v a n (1877-1955). Directeur der
Steenkolenhandelsvereniging te Utrecht; talrijke commissariaten; stichter van
vele ondernemingen op vervoers- en industriëel gebied; liet een wereldberoemde
schilderijenverzameling na, die Rotterdam verwierf (Museum Boymans-Van
Beuningen): 407; 546 vlg. (fin. moeilijkheden Fentener van Vlissingen); 608
(overeenkomst met België); 611 vlg. (spoorwegtarieven Duitsland); 620 (tractaat
met België); 634 (id.); 710 (overleg met Heldring over liberale partij); 713 (id.);
725 (Belgische kwestie); 732 (candidatuur Van Kempen); 733 (Moerdijkkanaal);
750 vlg. (id.); 780 (kwestie militaire conventie); 783 (id.); 789 vlg. (id).; 831
(credietverlening Duitsland); 833 (id.); 838 (onderhandelingen met de Belgen);
845 (credietverlening Duitsland); 858 (onderhandelingen met Belgie); 864 (id.);
929 (Kreditanstalt); 945 (onderhandelingen met België); 1006 (verhouding tot
Duitsland); 1320 (kunstschenkingen); 1438 vlg. (Kon. Holl. Lloyd); 1443 vlg.
(id.).
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B e u n i n g e n , i r . F r e d e r i k W i l l e m H e r m a n v a n (1884-1955).
Directeur Machinefabriek en Scheepswerf P. Smit Jr. N.V. te Rotterdam: 1197.
B e u n i n g e n , J o h n We l l s v a n . Directeur Steenkolenhandelsvereeniging
te Utrecht: 546 (fin. moeilijkheden Fentener van Vlissingen).
B e u n i n g e n , W i l l e m v a n (1873- ). Directeur
Steenkolenhandelsvereeniging te Utrecht: 546 (fin.
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moeilijkheden Fentener van Vlissingen).
B e u n i n g e n - v a n S u c h t e l e n , B e r t h a E.M.L.J. v a n (1888-1957):
1197.
B e u r d e n , p a t e r v a n : 1036.
B e u s , m r . d r . J a c o b u s G i j s b e r t u s d e (geb. 1909). 1935 in
diplomatieke dienst, o.a. ambassadeur te Karachi: 1322.
B e v e r v o o r d e n t o t O l d e m e u l e , j h r. m r. L u d o l f H e n r i J e a n
F r a n ç o i s v a n (1871-1931). Dir. N.V. de Wed. Tjeenk & Co., bankiers te
A'dam: 622.
B e v i n , E r n e s t (1881-1951). Engels vakverenigingsleider; 1940 minister
van arbeid en nationale inspanning; 1945-1951 minister van buitenlandse zaken.
Vgl. Encycl. Brit.: 1464; 1478.
B e y e n , m r . J o h a n W i l l e m (geb. 1897). Ned. bankier; 1921-1923 wnd.
thesaurier-generaal; 1925-1927 gedelegeerde Javase Bank, Amsterdam; 1927
dir. R'damsche Bankver.; 1952-1956 minister van buitenlandse zaken; daarna
o.a. ambassadeur te Parijs: 526 (in dienst Philips); 742 (Javasche Bank); 961;
1284 vlg. (getipt als opvolger Trip).
B e y e n s , E u g è n e b a r o n (1855-1934). Belgisch diplomaat en staatsman;
1915-1917 minister van buitenlandse zaken. B. was tegen de drijverijen der
annexionisten: 311 vlg.
B i a n c h i n i , g r a a f G i u s e p p e (geb. 1876). Italiaans politicus; o.a.
parlementslid en minister van financiën. Vgl. Who's who in Italy, 1957-1958,
p. 118: 1065.
B i e n f a i t , A.A. Mede-oprichter der Kasvereeniging te Amsterdam: 33.
B i e n f a i t , A n t o i n e C h a r l e s (1857-1899). Directeur Robinson South
African Bank: 86.
B i e r e m a , d r . S t e v e n E.B. (1884-1950). Bestuurslid landbouworganisaties;
1922-1925 en 1927-1948 lid Tweede Kamer; en 1946-1948 fractievoorzitter;
sinds 1948 lid Eerste Kamer. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie,
Den Haag: 799 (verkiezingen 1929); 994 (Beetwortelsteunwet); 1025 (agr.
politiek); 1035 (kabinetsformatie-1933); 1084 (politieke positie); 1099
(overlijden Kalff); 1142 (devaluatie); 1280 (advies waardevast geld); 1283
(voorzitter fractie); 1381 (kabinetscrises-1939); 1593; 1601.
B i e r e n s d e H a a n , m r . d r . J a c o b (1870-1937). 1900-1917 secretaris
Ned. Handel-Mij. 1918 directeur idem: 221 (dir. Ned. Handel-Mij. en
karakteristiek); 556 (id.); 607 (id.); 623 (karakteristiek); 1068 verbonden aan
het huis Mendelsohn).
B i e r e n s d e H a a n - B a r b e y, M o n i q u e A l i c e (geb. 1910): 1374.
B i e r m a n . Administrateur Curaçao: 429.
B i e s e n b a c h . Oud-burgemeester te Rheinbreitbach: 713.
B i l t , C h a r l e s L u d o v i c u s v a n d e (geb. 1869). 1918-1937 Lid Tweede
Kamer (R.K. Staatspartij); oorspr. onderwijzer: 1593.
B i n e a u , generaal: 784.
B i n n e n d i j k , L. (geb. 1880). Van 1907 tot 1946 in dienst der Nieuwe Rijnvaart
Maatschappij: 138; 837.
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B i s m a r c k - S c h ö n h a u s e n , H e r b e r t , v o r s t v o n (1849-1904).Oudste
zoon van de rijkskanselier; Duits diplomaat, o.a. 1884-1885 gezant te
's-Gravenhage: 107.
B i s s c h o p : zie R o o s e g a a r d e B i s s c h o p .
B i s s o n , d r . A n d r é (geb. 1884). 1912 auditeur à la Cour des Comptes;
1936 conseiller maître; 1947 président; 1952 procureur-général; auteur op
financieel terrein. Vgl. Who's who in France 1957-1958, p. 401: 295; 299.
B l a i r . Chef departement van immigratie, Ottawa: 1358 vlg.
B l a n d , s i r N e v i l l e (geb. 1886). Engels diplomaat; o.a. 1930-1948 gezant
en ambassadeur Den Haag. Vgl. Who's who (1965), p. 283:1418.
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B l a v i e r , generaal: 784.
B l e s , m r . A l b e r t E d w a r d (1865-1943). 1895 verbonden aan het dep.
van justitie; 1904-1919 raadadviseur idem; Mededeling Ministerie van Justitie,
's-Gravenhage: 268.
B l i n k , N i c o l a a s H e n d r i k (geb. 1894). 1933-1941 secretaris Friesche
Mij. v. Landbouw; 1942-1944 prov. voedselcommissaris v. Noord-Brabant;
1948-1951 regeringscommissaris buitenl. agrar. aangelegenheden; 1951 hoofddir.
Voedselvoorziening Importbureau: 1066.
B l o h m , A l f r e d . Firmant van Blohm & Co.; werd niet nader getraceerd:
71; 101.
B l o c k , d e . Officier van het Ned. leger; werd niet nader getraceerd: 107.
B l o h m , A l f r e d : 1032.
B l o h m , O t t o . Firmant van Blohm & Co.; werd niet nader getraceerd: 101;
932.
B l o m j o u s , H.M.J. (1877-1953). Industrieel; 1920-1946 lid Eerste Kamer
(r.k.). Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 1074.
B l o n k . Portier De Lairessestraat 96 te Amsterdam: 1312.
B l o o m , S o l (1870-1949). Am. politicus; 1923-1949 lid van het Congres
voor New York: 1352.
B l u m , L é o n (1872-1950). Frans politicus; 1936-1937, 1938 en 1946-1947
premier: 1176; 1181; 1206; 1213; 1638 vlg.
B l u s s é : 1267.
B l i j d e n s t e i n , B e n j a m i n W i l l e m (1839-1914). Zoon van mr. B.W.
Blijdenstein (1811-1866), die in 1861 de Twentsche Bankvereeniging stichtte.
Blijdenstein opende in 1858 in Londen het bankkantoor van B.W. Blijdenstein
& Co.; in 1862 mede-firmant van de Twentsche Bankvereeniging; sinds 1866
aan het hoofd der Blijdensteinbankzaken. ‘Hij kon tegen zijn compagnons en
zoons geweldig toornen,’ vermeldt Walrave Boissevain over hem, zijn
schoonvader, in: Mijn leven, p. 107. Vgl. Bankspiegel 1861-1961. p. 114, 115
en Elderink, Blijdenstein, p. 403: 80 vlg.; 87.
B l i j d e n s t e i n , J o h a n n e s J a c o b u s T h e o d e r u s (1872-1951).Meestal
aangeduid als John; vennoot der firma B.W. Blijdenstein & Co. te Londen;
1916-1924 directeur Twentsche Bankvereeniging, eigenaar Estant Lasbertientes
te Victoria (Argentinië). Vgl. Ned. Patriciaat 1947, p. 27 en Elderik, Blijdenstein,
p. 408: 39 (schooljaren met Ernst Heldring); 80 vlg. (in Londen); 106; 500
(burgerwacht); 1099; 1198 (naar Argentinië); 1200 (id.).
B o c k . Directeur Deutsche Levante Linie: 657; 739; 984.
B o d e n h a u s e n , C h r i s t i a a n W i l h e l m (1869-1966). 1914-1921 dir.
gemeentebelastingen A'dam; 1921-1926 dir. financiën Ned. Indië; 1929 lid en
1931-1933 vice-president Raad van Ned.-Indië; 25.7.-10.8.1939 minister van
financiën. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 723 vlg.
(in verband met Kamerzetel); 742 (Javasche Bank); 807; 1377 vlg.
(kabinetscrisis: 1939); 1382 (id.).
B o e g a a r d , i r . P. (geb. 1909): 1335.
B ö g e r . Directeur Hamburg-Amerika Linie: 871; 932; 1019.
B o e k m a n , E m a n u e l (1889-1940). 1931-1933 en 1935-1940 wethouder
onderwijs en kunstzaken te Amsterdam: 663 (Rijksverzekeringsbank).
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B o e r , F e i k e d e (geb. 1892). Reder; 1934-1946 directeur Stoomvaartmij.
Nederland; 1945-1946 wnd. burgemeester van Amsterdam; 1946-1947 lid
commissie-gen. Ned. Indië; 1947 directeur Ned. Dok- en Scheepsbouw Mij. te
Amsterdam: 1489.
B o e r , m r . M a u r i t s H e r m a n d e (1887-1948). Advocaat en procureur
te Utrecht; 1926-1935 wet-
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houder Utrecht. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 963.
B o e r , P. A . d e (overleden 1900). Was aanvankelijk gezagvoerder, daarna
inspecteur der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Mededeling
K.N.S.M.: 112.
B o e r e e , H e n r i R i j n i e r (1873-1949). Militair, laatstelijk kolonel. Op 11
november 1918 richtte hij met jhr. G.C. von Weller, majoor P.D. van Essen en
kapitein M. ridder van Rappard de Vrijwillige Burgerwacht in Nederland op,
waarvan hij te Amsterdam in 1923 als opvolger van K. van Lennep commandant
werd: 273 (burgerwacht); 500 (id); 948 (id).; 951 (toestand leger); 1424
(revolutionnair gevaar); 1426 (bespreking met Sluijzer).
B o e t z e l a a r v a n O o s t e r h o u t , m r. C a r e l G o t f r i e d Wi l l e m
H e n d r i k b a r o n v a n (geb. 1892). Diplomaat; o.a. 1930-1935
gezantschapsraad te Brussel; 1946-1948 minister van buitenl. zaken: 1015;
1189; 1489 vlg.; 1492.
B o e i j e n , H e n d r i k v a n (1889-1947). 1937-1944 minister van binnenl.
zaken: 1229 vlg. (opgetreden als minister); 1234 (aankoop duinen); 1316
(vluchtelingen); 1324 vlg. (opvolging De Vlugt); 1377 vlg. (kabinetscrisis-1939);
1381 (id.); 1445 (luchtafweer Amsterdam).
B o i s l i s l e , J e a n d e . Vriend van Heldring: 298; 299; 316 (over De Stuers);
327; 330; 523; 767; 832; 1005.
B o i s s e v a i n , A l f r e d (1870-1922). 1908-1915 hoofdredacteur en 1915-1922
directeur Alg. Handelsbl.: 39 (schooljaren met Ernst Heldring); 245.
B o i s s e v a i n , A t h a n a s e A d o l p h e H e n r i (1843-1921). Oprichter van
Adolph Boissevain & Co. te Amsterdam: 93.
B o i s s e v a i n , C h a r l e s (1842-1927). Letterkundige, 1885-1896
hoofdredacteur Alg. Handelsbl.; 1896-1908 hoofdredacteur-directeur idem;
1908-1916 directeur idem; 1916-1922 commissaris idem: 9 (in verhouding tot
B. Heldring); 39; 94.
B o i s s e v a i n , C h a r l e s E r n e s t H e n r i (geb. 1868). Fabrikant, dir. N.V.
Ammoniakfabriek vh. Van der Elst & Matthes te Amsterdam: 1010.
B o i s s e v a i n , D a n i e l G i d e o n (1867-1940). Bankier. Mededeling
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 93.
B o i s s e v a i n , G i d e o n M a r i a (1837-1925). Bankier: 3 (mede-oprichter
van de Kasvereeniging te Amsterdam); 33 (id.); 93; 640 (begrafenis en
karakteristiek).
B o i s s e v a i n , J a n (1836-1904). Reder, o.a. directeur Stoomvaartmaatschappij
‘Nederland’ en mede-oprichter Amsterdamsche Droogdok Maatschappij en
Koninklijke Pakketvaart Maatschappij: 120; 1444.
B o i s s e v a i n , K a r e l D a n i e l Wa l r a v e (1866-1945). Luitenant ter zee
2e kl.; 1895-1901 consul-generaal van Nederland te Montreal; daarna assuradeur
te Amsterdam: 94.
B o i s s e v a i n , R o b e r t Wa l r a v e (geb. 1872). 1900-1905 directeur
Labouchère Oyens & Co. te Amsterdam; 1908-1912 directeur Kon.
West-Indische Maildienst te Amsterdam: 39 (schooljaren met Ernst Heldring);
171.
B o i s s e v a i n , Wa l r a v e (1876-1944). Een zoon van Jan Boissevain en een
neef van Heldrings zwager Emile den Tex; chef vrachtbureau Stoomv. Mij
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Nederland; 1913-1918 en 1925-1928 liberaal lid Tweede Kamer; 1918-1941
lid gemeenteraad en 1927-1929; 1933-1935 en 1939-1941 wethouder van
Amsterdam; talrijke commissariaten, o.a. Twentsche Bank en N.V. Wm. H.
Müller & Co. Vgl. zijn Mijn leven 1876-1944 (1950): 399; 435 (brug over het
IJ); 666; 710 (contra E. Gerzon); 711 (wethouderscrisis-1927 Am-
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sterdam); 712 (wethouder); 716; 724 (aftreden als Kamerlid); 786 (waterwegen
Amsterdam); 800 (loonsverhoging gemeentewerklieden); 801 vlg. (crisis B &
W); 995 (bezuinigingspolitiek); 1444 (Kon. Holl. Lloyd).
B o i s s e v a i n , H e s t e r v a n H a l l (geb. 1873): 94.
Boissevain-Brugmans, Petronella Gerharda Johanna
(1839-1905). Echtgenote van Jan Boissevain, dir. der Stoomvaartmij.
‘Nederland’. Zij was een kleindochter van de bekende minister C.F. van Maanen
(1769-1846): 175.
B o i s s e v a i n - D e Vo s , W i l l e m i n a (1869-omstreeks 1951). Gehuwd
met K.D.W. Boissevain: 94.
B o l d e r h e y, D i r k (geb. 1884). Aanvankelijk in Indië werkzaam bij de
Handelsver. Amsterdam; 1923 dir. idem te Amsterdam; o.a. lid Raad van bestuur
der Kon. Paketvaart Mij.: 1466; 1471; 1473 vlg.; 1476 vlg.; 1485 vlg.
B o l k e s t e i n , d r . G e r r i t (1871-1956). 1917-1937 inspecteur M.O.;
1939-1945 minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen: 1383 (opgetreden
als minister).
B o n a r L a w, A n d r e w (1858-1923). Brits staatsman; 1915 minister van
koloniën; 1916-1918 kanselier van de schatkist, lid van het oorlogscomité van
het kabinet; tweede man na Lloyd George; 1919 lid Engelse delegatie
vredescongres van Versailles, lid van het kabinet als grootzegelbewaarder; 1922
kabinetsformateur: 268.
B o n d a m , g e n a a m d Ve r a , Ve r o n i k a A u g u s t a (geb. 1895). Ned.
actrice: 724.
B o n e b a k k e r , W i l l e m C h r i s t i a a n (1866-1951). Sinds 1890 bij
Koloniale Bank in Ned.-Indië, 1915-1931 directeur idem te Amsterdam (later
Cultuur-, Handels- en Industriebank). Vgl. Econ.-Historisch Jaarboek, dl. 27
(1958), p. 177: 371.
B o n g a e r t s , i r . M a x C h a r l e s E m i l e (1875-1959).1925-1926minister
van waterstaat. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 618
(opgetreden als minister); 619 (reputatie); 630 vlg. (bezoek Heldring); 633 vlg.
(tractaat met België); 645 (kabinetscrisis-1926); 649 (id.); 696; 697 (waterwegen
Amsterdam); 772 (mogelijk opnieuw minister); 1099 (id.).
B o n g e r , p r o f . m r . W i l l e m A d r i a a n (1876-1940); 1922-1940
hoogleraar Univ. v. Amsterdam; belangrijk socialistisch denker: 673 (tractaat
met België); 696 (id.); 1036 (Econ. Raad); 1119 (voorstander ordening); 1203
(Econ. Raad).
B o n n a r d , G e o r g e s : 713.
B o n n a r d , L u c i e n n e : 800; 868.
B o n n e , M o r i t z : 1033; 1184.
B o n n e t , G e o r g e s (geb. 1889). Frans politicus; o.a. 1937-1938 minister
van financiën, 1938-1939 id. van buitenl. zaken: 1235.
B o n n i k e , J o a n n e s E m a n u e l J o s e p h u s (1871-1956). Heldrings
buurman en vriend op de Lairessestraat no. 96; volgde de handelscursus van
het Jezuïetencollege te Katwijk aan den Rijn; tot 1925 directeur van de
Levensverz.-mij. Amsterdam; de mij. in dat jaar overgenomen door de
Levensverz.-mij ‘Utrecht’; later nog dir. Biermij. Bogota. Mededeling van prof.
mr. A.L. de Block, Den Haag: 1312.
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B o n z o n , A l f r e d . Familielid via Heldrings vrouw: 292; 1153.
B o n z o n , L u c i e n . Familielid via Heldrings vrouw: 984.
B o n z o n , R o b e r t . Familielid via Heldrings vrouw: 292.
B o o n , m r . G e r a r d A d o l f (1882-1962). Advocaat en procureur;
1922-1937 lid Tweede Kamer. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie,
Den Haag: 712; 732; 775; 840 (secretariaat liberale partij); 1017; 1026
(Kamerontbinding); 1592; 1602 vlg.
B o o n , d r . H e n d r i k N i c o l a a s (geb. 1911). 1939 in diplomatieke dienst,
o.a. secr.-generaal van buitenland-
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se zaken; ambassadeur te Rome; vertegenwoordiger bij de N.A.T.O.: 1322.
B o o t h , W i l l i s H. (omstr. 1876-1958). Am. bankier; 1923 pres. Intern.
Kamer van Koophandel; vgl. Who was who in America, vol. 3, p. 90: 512.
B o o i j , A l f r e d d e (geb. 1901). Vice-admiraal: 1397.
B o o i j , J a m e s M a r n i x d e (geb. 1885). Aanvankelijk zee-officier; 1919
in dienst Bataafsche Petroleum Mij.; 1937 dir. Kon. Ned. Petroleum Mij.;
1944-1945 minister van scheepvaart en visserij; 1945-1946 id. van marine:
1458.
B o r a h : 1185.
B o r d e s , H u g o d e (geb. 1873). 1919-1939 burgemeester van Bussum.
Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 837; 1310.
B o r e e l , v a n H o g e l a n d e n , j h r. m r. J a c o b Wi l l e m G u s t a a f
(1852-16 juli 1937). O.a. 1893-1912 burgemeester van Haarlem; 1912 lid
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland: 1019; 1054; 1233 (overlijden en
karakteristiek); 1314.
B o r e n i u s , d r . Ta n c r e d (1885-1948). Aanvankelijk Fins diplomaat; later
kunsthistoricus; 1922-1947 hoogleraar kunstgeschiedenis, Londen. Vgl. Who
was who 1941-1950, p. 121: 1225.
B o r m s , d r . A u g u s t (1878-1946). Vlaams activist: 1015.
B o r s k i , J o h a n n e s (1807-1891). Bankier en voorzitter Raad van
Administratie Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij; was in 1831 gehuwd
met Olga Emilie Sillem (1814-1899), een jongere zuster van Ernst Sillem
(1807-1861), de vader van Heldrings moeder: 6 (in verhouding tot familie
Heldring); 45 (in verband met jeugdjaren Ernst Heldring).
B o s c h . Door Heldring aangeduid als ‘speculant te Weenen’; werd niet nader
getraceerd: 584.
B o s c h , j h r . G.J. v a n d e n : 1619 vlg.; 1623 vlg.
B o s c h , j h r . H e n d r i k J o a n v a n d e n (1875-1950). Dir. Cultuurmij.
Pondok Gedeh: 626.
B o s c h - R e i t z , S i g i s b e r t C h r é t i e n (1860-1938). Ned. schilder. Vgl.
Thieme en Becker, Lexikon der bild. Künstler, Band IV, p. 193. Meded. Centraal
Bureau voor Genealogie, Den Haag: 336.
B o s c h r i d d e r v a n R o s e n t h a l , d r. i r. E d z a r d J a c o b
(1892-1945). Watergraaf Waterschap De Berken; gehuwd met Gertrude van
Hasselt (geb. 1897), dochter van mr. J.B.F. van Hasselt: 1079.
B o s m a n . Centrale kring van liberalen: 1312.
B o s s e l a a r , G.A. (geb. 1893). 1914-1946 ambtenaar binnenlands bestuur
Ned.-Indië; 1932-1934 assistent-resident van Lombok: 1270 vlg.
B o s t , W i l l i a m L u d l a m d e (1870-1951). Am. bankier. Vgl. Who was
who in America, vol. 3, p. 217: 709.
B o t t e r e l l , P e r c y D. Commercieel attaché Britse Legatie te Den Haag:
282.
B o u t e n s , d r . P i e t e r C o r n e l i s (1870-1943). Ned. dichter: 240.
B o u w m e e s t e r , L o u i s F r e d e r i k J o h a n n e s (1842-1925). Groot
Nederlands acteur, o.a. als Shylock, koning Oedipus, Pancras Duif (Schakels
van Heijermans). Na de toneelstaking van januari 1920, waarin hij een grote
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rol speelde, vormde hij steeds kleine gezelschappen: 528 vlg. (heroptreden);
724.
B o v y , E u g è n e . Agent K.N.S.M. te Brussel: 519 vlg.
B o w e s L y o n , E l i z a b e t h A n g e l a M a r g u e r i t e (geb.1900).Gehuwd
met Koning George VI van Engeland: 1209; 1350.
B o y d e n , R o l a n d W i l l i a m (1863-1931). Am. jurist en bankier; o.m. dir.
First Nat. Bank of Boston. Vgl. Who was who in America, vol. 1, p. 125: 732;
735; 739; 1367.
B r a c h t . Burgemeester van Essen: 819.
B r a d b u r y, b a r o n o f W i n s f o r d ,
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J o h n S w a n w i c k (1872-1950). 1913-1919 joint permanent secretary
Treasury; 1919-1925 principal British delegate Reparation Commission, Paris;
1929-1930 en 1935-1936 chairman of Banker's Clearing House Committee and
President of British Banker's Association. Vgl. Who was who 1941-1950, p.
132: 346 (credietverlening Duitsland).
B r a n d , J e a n D a n i e l (geb. 1873). Sinds 1890 bij K.P.M.; vanaf 1928 als
dir.: 984 (fusie Kon. Paketvaart en Java-China-Japan Lijn); 1091 (id.); 1098
vlg. (id.); 1218 (id.); 1619; 1627.
B r a n t j e s , m r . N i c o l a a s J o h a n n e s L a u r e n t i u s (1874-1948). 1917
officier van justitie Heerenveen; 1917 advocaat-generaal Leeuwarden; 1918 id.
Amsterdam; 1921-1928 gouverneur van Curaçao; 1928 officier van justitie
Maastricht. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 429;
577 (oordeel Colijn); 646 (benoeming); 740 (critiek op bestuur).
B r a s s e y, T h o m a s A l l n u t l o r d (1863-1919): 266.
B r a u c h i t z , Wa l t h e r v o n (1881-1948). Duits veldmaarschalk; 1938-1941
opperbevelhebber Duitse strijdkrachten. Van B. had op 5 november een gesprek
met Hitler, waarin hij zijn ongerustheid over de voorgenomen inval in België
èn Nederland tot uiting bracht. Vgl. Bullock, Hitler, p. 431: 1418.
B r a u n , O t t o (1872-1955). Duits politicus; 1920-1932 Pruisisch
minister-president (met onderbrekingen in 1921 en 1925); 1933 geëmigreerd:
1006.
B r a u t i g a m , J o h a n (1878-1962). 1903-1935 bestuurder vakvereeniging;
1918-1941 lid gemeenteraad Rotterdam, 1931-1932 en 1935-1942 wethouder;
1919-1931, 1933-1935 lid Tweede Kamer (S.D.A.P.). Vgl. van Tilburg,
Brautigam: 363; 510 (Afrikavaart); 551; 990 (staking); 1007 (steun rederijen).
B r a u w, j h r . m r . W i l l e m M a u r i t s d e (1876-1962). Rijks advocaat:
1459.
B r e d i u s , d r . A b r a h a m (1855-1946). Kunsthistoricus, vooral van de
bloeitijd der Ned. schilderkunst; 1889-1909 directeur Mauritshuis Den Haag;
sinds 1924 in Monaco: 849.
B r e d i u s , m r . C o r n e l i s J o h a n n e s G e r a r d u s (geb. 1883). Advocaat
en procureur; griffier kantongerecht, laatstelijk Hilversum; kantonrechter,
laatstelijk Wageningen: 895.
B r e e n , p r o f . i r . H e n d r i k v a n (1881-1964). Waterbouwkundige;
1922-1930 hoogleraar T.H. Bandoeng. Mededeling Centraal Bureau voor
Genealogie, Den Haag: 1175.
B r e g e n s t r o t h : 1275.
B r e i t s c h e i d , R u d o l f (1874-1943). Duits politicus; 1918-1919 Pruisisch
minister van binnenl. zaken; 1920-1933 Rijksdag-afgevaardigde. Vgl. Grosse
Brockhaus, dl. 2 (1953), p. 318: 760 (internationale tariefverlaging); 810
(Genève); 816 (id.).
B r e s s e r s , C o r n e l i s L e o n a r d u s (1856-1933). Firmant Kon.
Lederfabriek fa. L. Bressers, Dongen; lid Gedeputeerde Staten Noord-Brabant,
lid Eerste Kamer; 1909-1931 commissaris Ned. Bank. Mededeling Ned. Bank,
Amsterdam: 621; 669.
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B r i a n d , A r i s t i d e (1862-1932). Frans staatsman. o.a. 1909-1910,
1915-1917, 1921-1922, 1925-1926 en 1929-1935 premier; 1925-1929 minister
van buitenlandse zaken: 400; 402; 650; 652; 666; 721; 762; 809; 924 vlg.; 1104.
B r i e g l e b , O t t o W i l h e l m G u s t a v, g e n a a m d G u s t (1842-1929).
Oprichter der Fa. Gust Briegleb te Amsterdam: 58 vlg. (leerschool van Ernst
Heldring; karakteristiek van B. en diens ondernemingen); 104; 704 (overlijden
en karakteristiek).
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B r i ë t , m r . P a u l (1879-1961). Advocaat en procureur; 1923 (6 maanden)
en 1925-1946 lid Eerste Kamer voor de a.r. Mededeling Centraal Bureau voor
Genealogie, Den Haag: 1429.
B r i l l , W.G.E. d'A r t i l l a c (1874-1945). Ned. diplomaat; o.a. 1921-1935
consul-generaal te Caracas, met de pers. titel van gezant. Mededeling ministerie
van buitenlandse zaken, Den Haag: 830; 834.
B r i n c a r d , L o u i s C h a r l e s G e o r g e s b a r o n (1871-1953). Frans
bankier; 1921-1946 president Crédit Lyonnais. Vgl. Dict. de biogr. franç. dl.
VII (1956), p. 324: 1033.
B r i n k , A.J. (overleden in 1915). Gedenkboek Ned. Ver., p. 42 en Banknoten,
november 1958, p. 5: 87.
B r o e c k , G u s t a v e E. v a n d e n . Agent K.N.S.M. te Antwerpen: 517; 848.
B r o n s i n g , A n d r e a s F r e d e r i k (geb. 1889). 1906 in dienst
Stoomvaartmij. ‘Nederland’; ijverde fel voor samenwerking tussen zeevaart en
Zeppelins; 1927-1950 directeur idem; talrijke commissariaten o.a. 1929-1963
commissaris der Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken (1957-1960 pres.
commissaris): 839 (V.N.S.); 844 (id.); 846 (id.); 848 (id).; 874 vlg. (id.); 983
(Valstar); 992 (staking); 1027 (V.N.S.); 1028 vlg. (voorstander devaluatie);
1044 vlg. (Ned. monetaire politiek); 1049 (aanval op gouden standaard); 1143
(ontmoeting Colijn); 1598 vlg. (devaluatie).
B r o q u e v i l l e , C h a r l e s b a r o n (l a t e r g r a a f )d e (1860-1940).Belgisch
staatsman; 1911-1918 premier; 1918-1919 minister van binnenlandse zaken;
1926-1930 id. van oorlog; 1932-1934 premier: 1003.
B r o w n . Van het huis Bunge & Co. te Antwerpen: 517.
B r u c h , m r . A l e x a n d e r (1886-1965). 1912 advocaat, Haarlem; 1917-1928
wethouder te Haarlem; 1928-1941 Gedeputeerde Staten Noord-Holland (ook
nog enige tijd na de bevrijding): 1378.
B r u g g e n , C a r r y v a n (1881-1932). Schrijfstersnaam van Carry Pit-de
Haan, Ned. Letterkundige: 1011.
Brugmans, Petronella Gerharda Johanna Boissevain
(1839-1905). Echtgenote van Jan Boissevain, directeur der Stoomvaart Mij.
‘Nederland’. Zij was een kleindochter van de bekende minister mr. C.F. van
Maanen (1769-1846): 175.
B r u h n , d r . i n g . R i c h a r d (geb. 1886). Grootindustrieel; 1932 stichter
van de Auto-Union: 309.
B r u i n . Controleur te Samosir: 1274.
B r u i n e m a n , J o h a n n e s A.M. (1885-1945). Aanvankelijk Indisch
ambtenaar; 1931 burgemeester van Druten; 1937 lid Eerste Kamer. Mededeling
Centraal Bureau Genealogie, Den Haag: 1437; 1440.
B r u i n s , G i j s b e r t We y e r J a n (1883-1948). 1906-1913 ambtenaar ter
provincie-griffie Zuid-Holland; 1913-1925 hoogleraar Ned. Econ. Hogeschool,
Rotterdam; 1925-1930 Volkenbondscommissaris te Berlijn bij de Duitse
Rijksbank ingevolge het Dawesplan. Voorts koninklijk commissaris Ned. Bank
en directeur Clearing Instituut: 382; 502 (opvolging Trip); 506
(kabinetscrisis-1923); 531 (hulpactie Duitsland); 608 vlg. (credietverlening
Duitsland); 610 (fin. situatie Duitsland); 617 (tractaat met België); 620 (Duitse
spoorwegtarieven); 676 vlg. (met Heldring in Berlijn); 682 (manifest
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internationale zakenlieden); 714 (over Beelaerts); 742 (Javasche Bank); 772
vlg. (gouddekking Ned. Bank); 776 vlg. (bezoek Heldring in Berlijn); 790; 807
(B.I.B.); 817 (bezoek Zuiderzeewerken); 817 vlg. (B.I.B.); 823 (credietverlening
Duitsland); 830 vlg. (id.); 835 (opvolging Vissering); 884 (B.I.B.); 890
(credietverlening Rusland); 891 (getipt als dir.-generaal econ. zaken); 893 vlg.
(B.I.B.); 896 vlg. (credietverlening Rusland en B.I.B.); 904; 905 vlg. (B.I.B.);
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909 (premie beetwortelsuikerindustrie); 910 vlg. (opvolging Vissering); 927
(Ned.-Belg. tolunie); 933 (opvolging Vissering); 940 (stand van het Pond); 944
(opvolging Vissering); 1011 (openb. fin. Frankrijk); 1018 (tariefherziening);
1036 (Econ. Raad).
B r u i n s m a , A d o l p h u s F o p p e (geb. 1891). Directeur Administratie
bureau van Vaste Goederen. Lid Kamer van Koophandel, A'dam: 958.
B r u n a , Redacteur Alg. Handelsblad: 716; 781 (kwestie militaire conventie).
B r ü n i n g , H e i n r i c h (1885-1970). Duits staatsman; 1930-1932
rijkskanselier; 1934-1951 hoogleraar Harvard (V.S.); 1951-1954 hoogleraar
Keulen: 925 vlg.; 928; 944; 946 vlg.
B r u y n , d e . Kunstverzamelaar: 1049.
B r u y n K o p s , G.F. d e (geb. 1886). 1935-1938 Directeur Financiën
Ned.-Indië: 1257.
B u i s k o o l : 1071.
B u m a , B e r n h a r d u s v a n H a e r s m a (1875-1960). 1918-1925 dir.
Rotterdamsche Bankver., R'dam: 583 vlg. (geridderd).
B u n g e . Van het huis Bunge & Co. te Antwerpen: 517.
B u n g e n e r , A d o l p h e . Oom van Heldring via zijn vrouw: 1214.
B u n g e n e r , A l e x a n d e r . Directeur Banque Nationale de Crédit; zwager
van Heldring: 400; 407; 521 vlg. (econ. toestand Frankrijk); 547 (positie franc);
766; 1033; 1048; 1421; 1454.
B u n g e n e r , C h a r l e s . Zwager van Heldring, broer van zijn vrouw: 261;
395; 407; 1181.
B u n g e n e r , H é l è n e . Schoonzuster van Heldring: 1033; 1454.
B u n g e n e r , H e n r i . Oom van Heldrings vrouw: 295.
B u n g e n e r , L u c i e n C h a r l e s . Schoonvader van Ernst Heldring: 290;
296; 313; 390; 800; 1123; 1153; 1199; 1224.
B u n g e n e r , Wa n d a . Tante van Heldring via zijn vrouw: 1214.
B u n g e n e r - B o n z o n , H e n r i e t t e . Schoonmoeder van Heldring: 977;
1055; 1068; 1199; 1224.
B u r a m . Amerikaan van Hollandse afkomst (Van Buren); werd niet nader
getraceerd: 93.
B u r c k h a r d - M o t z , W i l h e l m A m s i n c k (geb.1878).1925-1934senator
en burgemeester Hamburg. Vgl. Hamburgisches Geschlechterbuch (1961), p.
111: 987.
B u r d e t , A d o l p h e (1860-1940). Leraar moderne talen, ornitholoog.
Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 1435.
B u r d e r J r . , J.F. Mede-oprichter der Kas-vereeniging te Amsterdam: 33.
B u r g , H.D. Assistant manager Bank of Nova Scotia, Toronto: 1357.
B u r g , M . G . v a n d e r . Vertrouwensman van Jhr. L.P.D. Op ten Noort:
153.
B u r g e r , p r o f . d r . H e n d r i k (1864-1957). Medicus; 1905-1935 hoogleraar
Univ. v. A'dam; auteur van brochures over Ned.-Belgische betrekkingen: 675
(tractaat met België).
B u r g e r , J o h a n n e s (1861-1928). Ned. generaal; 1918-1921 commandant
veldleger: 683.
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B u s k e n H u ë t , C o e n r a a d (1826-1886). De literator, hier als lid der
Vrijdagsche Vereeniging te Amsterdam genoemd: 9 (in verhouding tot B.
Heldring).
B u s s c h e , C o r n e l i s v a n d e n (1884-1941). 25 juli-10 aug. 1939 minister
van koloniën; tevoren 1926-1932 dir. financiën Ned.-Indië; 1933-1936 lid Raad
van Ned.-Indië; 1936-1938 vice-president id.: 1252; 1377 vlg.
B u t l e r , p r o f . N i c o l a a s M u r r a y (1862-1947). Am. hoogleraar en
universiteitsbestuurder; 1925-1945 president Carnegie Endowment for internat.
Peace. Vgl. Who was who in America, vol. 2, p. 94, 95: 1033; 1102 vlg.; 1160;
1179;
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1184 vlg.; 1288; 1290; 1344; 1351; 1354; 1641.
B u t t i n g h a W i c h e r s , m r . d r . G e r a r d G i l l i s v a n (1879-1945).
1917 in dienst Ned. Bank; 1918 adj. secretaris en chef secretarie idem; 1929
dir. en 1930-1942 pres. dir. Javasche Bank: 693 (balansvergadering); 1284 vlg.
(aftreden).
B u u r e n , m r . d r . i r . J o h a n n e s A n t o n i u s M a r i e v a n (1884-1970).
1937-1939 minister van waterstaat; tevoren 1929-1933 dir. van burg. openb.
werken Ned.-Indië; 1933-1937 dir. verkeer en waterstaat id.: 1229 vlg.
(opgetreden als minister); 1259 (positie in Indië); 1286 (oordeel Colijn); 1377
vlg. (kabinetscrisis-1939); 1430 (evenredige vrachtverdeling); 1434 (id.).
B y e , G e r a r d . Familielid van Heldring: 1343.
B y e , M i e t s . Familielid van Heldring: 1343.
B y e , R o n a l d . Familielid van Heldring: 1343.
B i j l . Leraar Zweeds. Werd niet nader getraceerd: 62 (leraar Ernst Heldring).
B y l a n d t , m r . W i l l e m F r e d e r i k L o d e w i j k g r a a f v a n (geb.
1896). 1923 in diplomatieke dienst, o.a. 1953 hoge commissaris te Djakarta;
ambassadeur, Rome: 1159; 1189; 1467; 1475.
B i j l e v e l d , J. (1885-1943). 1934-1939 Gouverneur van Djokjakarta: 1275.
B i j l e v e l d , m r . H e n d r i k (1885-1954). 1922-1925 voorz. Octrooiraad;
1925-1929 lid Tweede Kamer; 1929 lid en voorz. Rijksverz. bank; 1933 lid
Econ. Raad. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 1036.
B i j v a n c k , G e r a r d u s M a r i u s (geb. 1893). Ned. consul-generaal; sinds
1954 te Keulen: 1280.
C a b o s . Duitser; procuratiehouder van Heybroek & Co. te Amsterdam; werd
niet nader getraceerd: 104.
C a i l l a u x , J o s e p h M a r i e A u g u s t e (1863-1944). Frans staatsman en
uitnemend minister van financiën; 1899-1902; 1906-1909, 1923, april-okt. 1925,
1926, 1935: 615 vlg. (credietverlening Frankrijk); 666; 1034.
C a l l e n s , A u g u s t e (1877-1952). 1919-1947 directeur Société Générale de
Belgique; 1951 gouverneur Banque du Congo Belge. Mededeling van prof. dr.
J.A. van Houtte te Leuven: 518 vlg.
C a m p b e l l . Directeur Deutsche Levant Linie: 541.
C a p e l l e , v a n d e . Resident van Cheribon: 1260.
C a p p e r , A r t h u r (1865-1951). Am. politicus; 1919-1949 senator voor
Kansas. Vgl. Who was who in America, vol. 3: 1349 vlg.
C a p r i v i , G e o r g L e o , g r a a f v o n (1831-1899). Duits militair en zonder
enige voorbereiding rijkskanselier en eerste minister van Pruisen (1890-1894),
als opvolger van Bismarck. Von Caprivi trachtte de scherpe kanten van het
protectionisme in nieuwe handelsverdragen af te slijpen, wat hem sterke oppositie
van de agrariërs bezorgde. Door verlaging van de graanrechten wilde hij de
grondslag leggen voor industrialisatie: 64.
C a r n e g i e , A n d r e w (1837-1919). Amerikaans industrieel en filantroop,
op wiens kosten (1.500.000 dollar) het Vredespaleis te Den Haag werd gebouwd:
330.
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C a r o n , d r . L e o n a r d u s J o h a n n e s J a c o b u s (1880-1961). 1903-1933
Indisch abmtenaar, o.a. 1929-1933 gouverneur van Celebes; 1939-1946
wethouder Bussum: 1493 vlg.
C a r r , p r o f . d r . E d w a r d H a l l e t (geb. 1892). 1916-1936 in Engelse
diplomatieke dienst; 1936-1947 hoogleraar intern. politiek; 1941-1946 ass.
redacteur The Times; sinds '55 fellow Trinity College Cambridge. Vgl. Who's
who (1961), p. 499: 1472.
C a r r i è r e , J.D. (1895-1964). Agent der Java-China-Japan Lijn te Shanghai.
Mededeling der Konink-
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lijke Java-China Paketvaart N.V. Amsterdam: 1337.
C a r t e r , E d w a r d C l a r k (1878-1954). Am. Pacific-specialist; o.a.
1926-1933 en 1933-1946 secr.-generaal Am. Inst. Pacific Relations. Vgl. Who
was who in America, vol. 3, p. 142: 1168 vlg.
C a r t o n d e W i a r t , G r a a f H e n r i (1869-1951). Belgisch staatsman en
auteur; o.a. 1911-1918 minister van justitie; 1920-1921 premier en id.
binnenlandse zaken; 1932-1934 id. sociale voorzorg en volksgezondheid: 714
(Moerdijkkanaal); 754 (Moerdijkkanaal); 817 (Genève); 1004; 1431
(anti-Nederlandse beweging).
C a s i m i r - P é r i e r , J e a n (1847-1907). Frans staatsman, lid van het bekende
bankiersgeslacht; onderstaatssecretaris in verschillende ministeries; 1893-1894
kabinetsformateur; minister van buitenl. zaken; 1894-1895 president der
Republiek: 523 (anecdote).
C a s s a r d e S a i n , L o r d R i c h a r d (1880-1927). Vgl. Who was who
1916-1928, p. 181: 525.
C a s s e l , p r o f . d r . G u s t a v (1866-1945). Zweeds economist; hoogleraar
Stockholm; na wereldoorlog I zeer bekend wegens zijn publikaties op
monetair-politiek gebied: 382.
C a s t e l e y n . Voorzitter Kamer van Koophandel te Antwerpen: 824.
C a s t r o , d e : 1157; 1159 vlg.; 1174.
C a t o r , S i r R a l p h B e r t i e P e t e r (1861-1945). President English Mixed
Court of Appeal te Alexandrië: 987.
C a t o r , d r . W.J. Assistent-resident van Takfah, Ned.-Indië: 1253
C a t o r - Vo n S c h m i d t a u f A l t e n s t a d t , J o h a n n a C a r o l i n a
A r n o l d i n a E m i l y (1868-1962): 987.
C a u w e l a e r t , m r . F r a n s v a n (1880-1961). Belgisch politicus; 1910-1961
lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers; 1921-1932 burgemeester van
Antwerpen; 1925-1927 Belgisch vertegenwoordiger bij de Volkenbond; 1931
minister van staat, 1934-1935 verscheidene ministersposten: 744
(Moerdijkkanaal); 749 (id.); 750 (id.); 753 (id.); 757 (critiek op C.); 768
(onderhandelingen met Nederland); 821 vlg. (id.); 824 (id).; 834; 848 (id.); 854
(id.); 864 vlg. (id.); 905 (id.); 960 (id.); 1289 (id.); 1451 (neutraliteitspolitiek).
C a v e n d i s c h - d e Ve r e B e a u c l e r k , l a d y M o y r a (1876-1942). Vgl.
Burkes genealogical history of the peerage p. 675, 1972: 1191.
C e c i l , L o r d R o b e r t (1864-1958). Eigenlijk Edgar Algernon, viscount
Cecil of Chelwood. 1916-1918 minister van blokkade: 214 (in verband met
maatregelen eerste wereldoorlog); 220 (id).; 241 (onderhandelingen); 265
(revolutiedreiging); 298 (onderhoud met Heldring); 507.
C é l i e r . Frans afgevaardigde der internationale fin. conferentie te Brussel:
386.
C h a d s e y, H o r a c e M a r s h (geb. 1897). Am. bankier; 1918 in dienst First
Nat. Bank of Boston, sinds 1943 als vice-precident. Vgl. Who's who in America
(1960-1961). p. 500: 1367.
C h a l o n : 761.
C h a m b e r l a i n , A u s t e n (1863-1937). Engels staatsman; sinds 1895 in
diverse ministeriële functies; o.a. 1924-1929 minister van buitenlandse zaken:
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593 (protocol Genève); 652; 679; 714; 721; 731 (Genève); 1102 vlg.; 1152;
1162; 1179 vlg.; 1223 vlg. (overlijden en karakteristiek).
C h a m b e r l a i n , H o u s t o n S t e w a r t (1855-1927): Duits rastheoreticus
van Engelse afkomst: 1261.
C h a m b e r l a i n , s i r N e v i l l e (v o l u i t A r t h u r N e v i l l e ),(1869-1940).
1937-1940 Brits premier: 1092 (fin. politiek Engeland); 1103 (id.); 1162; 1183;
1260 (Oostenrijk); 1286; 1288; 1290; 1297 (Sudetenkwestie); 1300 vlg.
(München); 1303 vlg. (id.); 1314; 1318; 1324; 1327 (ontgoocheling); 1328 vlg.
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(politieke schipbreuk); 1333 (toenadering tot Rusland); 1336 vlg.; 1350 (oordeel
Pittman); 1375; 1379 (politiek tegenover China); 1382 (id. Japan); 1391; 1449
(gesprek met Colijn); 1611; 1651.
C h a p o n n i è r e s . Schoonfamilie van Heldring te Genève: 551; 670; 692; 800;
802; 999; 1048; 1068; 1199.
C h a r p e n t i e r , J.C. Oud-Consul van Frankrijk in New York; verbonden aan
de ambassade in Washington en Londen: 252; 267.
C h a u t e m p s , C a m i l l e (1885-1963). Frans politicus; o.a. 1930, 1933-1934
en 1937-1938 premier: 1235.
C h r i s t i s o n , g e n e r a l s i r A l e x a n d e r F r a n k P h i l i p (geb. 1871).
Engels generaal; 1945-1946 geallieerd opperbevelhebber in Ned.-Indië: 1464;
1468 vlg.; 1475; 1478 vlg.
C h u r c h i l l , s i r W i n s t o n L e o n a r d S p e n c e r (1874-1965). 1900 lid
Lagerhuis; in de jaren '30 geïsoleerd door aandringen op krachtige buitenl.
politiek; 1940-1945 en 1951-1955 premier: 518; 1180; 1397; 1446 vlg.; 1458.
C h i j s , d r . A d r i a a n v a n d e r (1874-1926). Zenuwarts, A'dam. Meded.
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 527 (behandelt Heldring); 552
(id.).
C i t t e r s , j h r . d r . S c h e l t o v a n (1865-1942). O.a. lid Tweede en (sinds
1929) Eerste Kamer, commissaris der Koningin in Gelderland: 1295.
C l a r k . Functionaris van de Royal Mail: 449.
C l a r k , S i r W i l l i a m (1876-1952). Engels hoge ambtenaar; o.a. 1917-1928
comptroller-general department of overseas trade. Vgl. Who was who 1951-1960,
p. 213: 464 vlg.
C l a r k , W i l l i a m C l i f f o r d (geb. 1889). Canadees fin. ambtenaar; sinds
1932 deputy minister of finance. Vgl. The Canadian Who's Who, vol. V,
1949-1951, p. 185: 1359 vlg.
C l a r k K e r r, s i n d s 1 9 4 6 b a r o n I n v e r c h a p e l , s i r J o h n
A r c h i b a l d (1882-1951). Engels diplomaat; o.a. 1942 ambassadeur te Moskou
en 1946 te Washington; 1946 bemiddelaar tussen Nederland en Indonesië: 1478;
1480 vlg.
C l a y, S i r H e n r y (1883-1954). 1922-1930 hoogleraar Manchester;
1930-1944 econ. adviseur Bank of England. Vgl. Who was who 1951-1960, p.
215: 1116.
C l é m e n c e a u , G e o r g e s B e n j a m i n (1841-1929).Aanvankelijkmedicus;
volksvertegenwoordiger, tolk van de revanche-gedachte; 1906-1909 en
1917-1920 minister-president; door zijn onverwrikbaar geloof ‘vader van de
overwinning’ op Duitsland: 281; 306; 312; 339; 491; 647.
C l é m e n t e l , Etienne (1864-1936). 1900 député voor de Puy-de Dôme; 1920
senator; 1905-1924 talrijke ministerportefeuilles, waarvan in het bijzonder:
1916-1920 minister van handel. Eerste president Internationale Kamer van
Koophandel. Vgl. Grand Larousse: 297; 299; 306; 799.
C l e m i n s o n , H e n r y M i l l i c a n (geb. 1885). 1916-1941 general manager
Chamber of Shipping; talrijke malen Engels afgevaardigde naar intern.
scheepvaartconferenties. Vgl. Who's who (1961), p. 590: 707.
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C l u y s e n a a r , d r . J a c o b u s L e o n a r d u s (1843-0000). Lid raad van
beheer der Zuid-Amerika-lijn; verbonden aan Ned. en Ned.-Indische
spoorwegmaatschappijen: 157.
C o b d e n , R i c h a r d (1804-1865). Engels politicus, de grote voorvechter van
de afschaffing der korenwetten (1846); bracht Cobden-verdrag met Frankrijk
tot stand. Na zijn dood werd de Cobden-club opgericht (1886): 1076.
C o h e n , A l e x a n d e r (1864-1961). De bekende anarchist, journalist, van
oorsprong Nederlander, Frans genaturaliseerd; 1906-1922 Parijs
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correspondent De Telegraaf. Vgl. Nord, Anderdenkende: 296.
C o h e n , S i r A l b e r t Wa l e y (1877-1952). Dir. Shell Transport and Trading
Comp. Vgl. Who was who 1951-1960, p. 226: 829 (West-Afrika Lijn).
C o h e n S t u a r t , J a c q u e s H e n r i (1883-1955). O.a. Ned. consul te
Petrograd. Meded. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag. Vgl. Smit,
Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p. 831, waar wordt vermeld dat J.H.
Cohen Stuart de zorg voor het consulaat in Petrograd op zich nam: 389.
C o l a ç o O s o r i o , D. Parijs bankier: 59.
C o l e n b r a n d e r , p r o f . d r . H e r m a n T h e o d o o r (1871-1945). 1918
hoogleraar te Leiden in de geschiedenis van Ned.-Indië en de methode der
zending; 1925 idem in de vaderlandse geschiedenis. Sinds 1916
redacteur-secretaris van De Gids: 530; 631 (tractaat met België); 634 vlg. (id.).
C o l l o t d'E s c u r y, C o r n e l i s J o h a n n e s b a r o n (geb. 1888-1966). 1934
directeur en 1949-1953 president Ned. Handel Mij., Amsterdam: 1068
(effectenafdeling Ned. Handel-Mij.); 1097 (karakteristiek); 1400 (positie Ned.
Handel-Mij.); 1404 (bezoek Reynaud); 1415 (staatslening); 1429 (contact met
Reynaud); 1436 vlg. (staatslening); 1443 vlg. (Kon. Holl. Lloyd); 1663.
C o l s m a n , J o h a n n C o n r a d (1832-1894). Koopman en Landwirt te
Langenberg: 48 (huwelijk met L.H. Heldring).
C o l i j n , d r . H e n d r i k u s (1869-1944). 1911-1913 minister van oorlog;
1923-1926 id. van financiën, 1933-1937 id. van koloniën; 1937-1939 id. van
algemene zaken. Ministerpresident: 1925-1926, 1933-1935, 1935-1937,
1937-1939. Over hem: Puchinger, Colijn: 180; 209; 232 (plannen St. Martin);
238 (droogdokbedrijf Curaçao); 240 (vredesmissie naar Londen?); 242
(onderhandelingen Londen); 245 (id.); 250 vlg. (id.); 262 vlg. (revolutiedreiging
in Nederland); 264 (karakteristiek); 270; 271 vlg. (revolutiedreiging en
onderhandelingen); 274 (onderhandelingen Londen); 282; 284; 289
(Scheldekwestie); 306 (bespreking met Sir William Tyrrell); 318 (België en
Van Vollenhoven); 335 (nota-Heldring); 336 (kwestie Wilhelm II); 337; 339
(organisatie departement van buitenl. zaken en mening over arsolraden); 345
(credietverlening Duitsland); 380 (stookoliecontract); 381 (opvolging
gouverneurgeneraal); 394 vlg. (toekomstplannen; stookoliecontract); 396 (raad
van bijstand); 415; 438; 448 (kabinetscrisis-1922); 455 (id.); 458 (in verband
met vrijhandel); 483 (commissaris Ned. Handel-Mij.); 486 (binnenl. politiek
beleid); 491 (minister van financiën); 493 vlg. (onderhoud Heldring); 499
(ministeriële plannen); 500 (Vlootwet); 502 (Afrikavaart); 504 (conflict Kamer
van Koophandel Amsterdam); 505 (kabinetscrisis); 506 (beleid Ned. Bank);
509 (kabinetscrisis); 515 (Kon. Holl. Lloyd); 525 vlg. (kabinetscrisis); 527 vlg.
(id.); 535 vlg. (Afrikavaart; invoerrechten); 538 (Afrikavaart); 552 (internationale
tentoonstelling Parijs); 558 (retorsiemaatregelen); 561 (invoerrechten); 563 vlg.
(moeilijkheden Rotterdamsche Bank); 573 (standbeeld Van Heutsz); 574 vlg.
(moeilijkheden Rotterdamsche Bank); 575 (invoerrechten); 576 (politieke
situatie); 576 vlg. (herstelbetalingen en diversen); 578 vlg.; 585 (tariefwijziging);
587 (moeilijkheden Rotterdamsche Bank); 594 vlg. (getipt als opvolger Van
Aalst); 603 (id., of gouverneur-generaal of kabinetsformateur); 607 (getipt als
opvolger Van Aalst); 612 (formatie-1925); 618 vlg. (tractaat met België; optreden
van zijn kabinet); 633 (tractaat met België); 638 (val
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van zijn kabinet); 646 (Curaçao); 664 (kabinetscrisis-1926); 666 (opvolging
Van Aalst); 672 vlg. (tractaat met België); 678 vlg. (id.); 685 (partijkas); 687
(econ. conferentie Genève); 699 (id.); 701 (op bezoek bij Heldring); 719 (diverse
onderwerpen); 757 (toestand departement van waterstaat); 759 (over
onderhandelingen met België; verachting voor De Geer); 760 (internationale
tariefverlaging); 763 (publikatie over Indië); 787 (De Vlugt); 804
(kabinetscrisis-1929); 810 vlg. (Genève); 818 (Young-Committee); 834
(tarievenconferentie); 846 (conventie van Genève); 863 (afvaardiging Genève);
864 (onderhandelingen met België); 878 vlg. (opvolging De Graeff); 891 vlg.
(id.); 898 vlg. (id.); 905 vlg. (onderhandelingen met België); 913 vlg. (getipt
voor gouverneur-generaal); 922 (benoeming De Jonge); 923 (in verband met
De Jonge); 926 (Ned.-Belg. tolunie); 931 (vergeleken met Treub); 934
(onderhandelingen met België); 946 (in de regering gewenst); 956 (opvolging
De Geer); 960 (onderhandelingen met België); 961; 976 (deviezenmaatregel);
995 (getipt als redder in de nood); 997 (bezuinigingsmaatregelen); 1003 (lezing
Heldring Brussel); 1004 (verhoging invoerrechten); 1006 (id.); 1015 (verhouding
tot België); 1023 (econ. wereldconferentie); 1026 (Zeven Provinciën); 1029
(politieke verwachting ministerie-Colijn); 1034 (verkiezingen-1933); 1035 vlg.
(kabinetsformateur); 1037 vlg. (kabinetsformatie-1933); 1042 vlg. (id.); 1044
(econ. conferentie); 1046 (organisatie departementen); 1047 (Econ. Raad); 1049
(aanval op gouden standaard); 1052 vlg. (begroting-1934); 1057
(landbouwsubsidie); 1058 (steun K.N.S.M.); 1059 (econ. politiek); 1060 (plan
om naar Indië te gaan; vakantie in Duitsland); 1061 (verlaging
werkloosheidssteun); 1063 (kwestie loonsverlaging); 1070 (Commissie
handelsverdragen); 1074 (verhouding tot Verschuur); 1075 (onderhandelingen
met Japan); 1076 (verhouding tot Duitsland); 1079; 1083 (econ. politiek); 1085
(kwestie devaluatie); 1090 vlg. (overleg met MacDonald; positie
Java-China-Japan Lijn); 1092 vlg. (fin. politiek); 1097 (regeringshulp
Rotterdamsche Bank); 1098 (onderhandelingen Kon. Paketvaart Mij. en
Java-China-Japan Lijn); 1099 (opvolging Kalff); 1100 (mislukking
scheepvaartbesprekingen); 1105 (bezuinigingsplan); 1106 vlg. (onderhandelingen
Japan); 1109 (hypotheek- en pandbriefrente); 1123 (contact met Trip); 1125
(aanpassingsvoorstellen); 1128 (kabinetscrisis en positie gulden); 1130 vlg.
(kabinetsformateur); 1132 vlg. (id.); 1134 (positie gulden); 1135 vlg.
(bezuinigingsontwerp); 1137; 1139 vlg. (bezoek Heldring); 1143 (mogelijkheid
van devaluatie); 1144 (subsidie Java-China-Japan Lijn); 1146 (id.); 1158 vlg.
(Parijse tentoonstelling en Econ. Voorlichtingsdienst); 1166 vlg. (opvolging De
Jonge); 1171 (scheepvaartonderhandelingen); 1179 (verdediging Indië); 1180
(internationale toestand); 1181 vlg. (Kon. Holl. Lloyd); 1193 (reis naar Londen);
1195 (chantagegeval); 1196 (reis naar Engeland); 1203 (devaluatie); 1212
(Egalisatiefonds); 1213 (verwachting verkiezingen-1937); 1219 vlg.
(Java-China-Japan Lijn); en Kon. Pakketvaart Mij.); 1223 (subsidie
Java-China-Japan Lijn); 1226 vlg. (verkiezingen-1937 en kabinetsformateur);
1240 (Zaalberg); 1242 (verloop kabinetsformatie-1937); 1243 vlg. (afscheid
Heldring; oorlog in China; gevaar voor Europa; verdediging Indië); 1250
(verdediging Indië); 1252 vlg. (samenwerking met gouverneur-generaal); 1257
(id.); 1275 (Groenenberg);
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1276 (Joekes); 1286 vlg. (onderhoud met Heldring); 1289 (verjaardag Fock);
1307 (geruststellenlende woorden); 1316 (marineattaché Japan); 1317
(tariefbescherming); 1322 (vredesvooruitzichten); 1324 vlg. (opvolging De
Vlugt); 1333 (Graham Hutton); 1334 (verkiezingen Provinciale Staten); 1342
(aftreden De Wilde); 1343 (opvolging De Vlugt); 1352 (groeten aan Cordell
Hull); 1374 vlg. (kabinetscrisis-1939); 1415 vlg. (begrafenis Van Aalst); 1419
(critiek op de regering); 1423 (id.); 1428 vlg. (militaire situatie; spreekt
Reynaud); 1435 vlg. (bezoek Rome); 1440 (oordeel Heldring); 1449
(besprekingen in Engeland en Frankrijk); 1451 (inbreuk neutraliteit); 1457
(overlijden); 1524; 1536; 1548; 1621; 1626; 1630; 1642.
C o l i j n , dr. H.A. Assistent-chef de passage Kon. Paketvaart Mij. te Batavia;
zoon van de premier: 1253; 1262.
C o o l , i r . Wo u t e r (1877-1947). O.a. 1921-1931 voorz. comité van bestuur
Ned.-Ind. Spoorw. Mij., Semarang; 1932-1947 alg. secr. Kon. Instituut van
Ingenieurs. Vgl. de necrologie door W.F.J. Krul in Jaarb. Mij. Ned. Letterkunde
1947-1949, p. 94-101: 1099.
C o o l i d g e , (J o h n ) C a l v i n (1872-1933). 1923-1929 president der V.S.:
669; 1019.
C o o p e r , v i s c o u n t N o r w i c h , A l f r e d D u f f (1890-1954). 1935-1937
minister van oorlog; 1937 id. van marine; 1940-1943 id. van voorlichting, later
ambassadeur in Parijs: 1196.
C o p p é e , B a r o n E v e n c e - D i e u d o n n é (geb. 1882). Dir. der Société
Evence Coppée & Cie. Vgl Noblesse belge (1931-1932), p. 251 en Winkler
Prins Encycl., dl. VI (1949), p. 405: 848.
C o p p e n s . Administrateur Banque de Bruxelles: 520.
C o p p e n s , H e n d r i k G e r r i t D a n i ë l (geb. 1894). 1920 Dir. Coppens
Advies Bureau te Amsterdam: 669 (tractaat met België).
C o r d e s , J a n H e r m a n (1871-1922). Advocaat en procureur, daarna arts.
Vgl. Ned. Patriciaat, 1944: 39 (schooljaren met Ernst Heldring).
C o r n e l l . K a t h e r i n e (geb. 1898). Actrice. Vgl Who's who in America
1960-1961, p. 621: 1372.
C o r t v a n d e r L i n d e n , m r. P i e t e r Wi l h e l m A d r i a a n
(1846-1935). 1897-1901 minister van justitie; 1913-1918 id. van binnenlandse
zaken. Het ministerie-Cort van der Linden 1913-1918: 180; 188; 202 (Ned. rol
tijdens eerste wereldoorlog); 206 vlg. (maatregelen eerste wereldoorlog); 212
(id.); 216 (id.); 224 (gebrek aan leiding); 226 (maatregelen eerste wereldoorlog);
527 (kabinetscrisis-1923); 528 (id.) 664 (Wilhelmina); 682
(oorlogsverklaring-1917); 713 (mogelijk candidaat Tweede Kamer); 765 vlg.
(kamerlidmaatschap); 1319.
C o u d e n h o v e n - C a l e r g i , R i c h a r d N i c o l a s g r a a f (geb. 1894).
Oostenrijker van geboorte; pacifist en stichter der Pan-Europa-beweging: 902
vlg. (op bezoek bij Heldring).
C o x . Assistent-resident te Denpassar: 1275.
C o x , H e n r y T h e o d o o r (1868-1935). 1888 adelborst; 1891-1897 luitenant
ter zee 2de klasse; 1898-1906 directiesecretaris Hollandsche Stoomboot
Maatschappij, Amsterdam; 1906-1929 directeur id.; 1929-1931 commissaris
id. Mededeling dr. J.H.A. Ringeling te Amsterdam en Scheepvaart Ver. Noord
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te id: 118 (oprichting Ver. v. Werkgevers op Scheepvaartgebied te Amsterdam);
404 (over Tindal); 583 (geridderd); 596 (wenst Heyning als dir.).
C r a w f o r d , l o r d D a v i d L i n d s a y, e a r l o f (1871-1940). 1895-1913
parlementslid; 1922 minister van
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verkeer. Vgl. Burke's genealogical history of the peerage (1959), p. 572: 1191.
C r e m e r , H e r b e r t (1873-1951). Lid der firma Cremer en Heeren in tabak
te Amsterdam; 1916-1950 directeur N.V. Deli Mij; talrijke commissariaten:
107; 674 (tractaat met België); 719 (candidatuur Van Kempen); 724 (id.); 732
(id.); 733 (Indische indrukken); 898 vlg. (opvolging De Graeff); 1019 (verkoop
duinen); 1062; 1120; 1149; 1233 (verkoop duinen); 1280 (Jong liberalen); 1311
(verkoop duinen); 1476 (Ondernemersraad).
C r e m e r , J a c o b T h e o d o r , 1847-1923. 1897-1901 minister van Koloniën
in het kabinet Pierson Borgesius, in 1867 was hij in dienst getreden van de
N.H.M., in 1870 administrateur van de Deli Maatschappij; 1907-1912 president
N.H.M.; 1914-1918 Koninklijk commissaris N.H.M.: 20 (inleiding); 107; 165;
175; 176; 215 (als kon. commissaris bij de Ned. Handel-Mij.); 235
(gezantschapskwestie); 247 (id.); 249 (id.); 252 (id.); 355 (opvolging); 398
(uitgaven gezantschap Washington); 416 (Afrikavaart); 425 (in verhouding tot
Wilmink); 438 (verkwisting regering); 492 (overlijden en karakteristiek). C r e n a
d e I o n g h , m r . D a n i ë l (geb. 1888). 1914 in dienst Ned. Handel-Mij.;
1920 agent id. te R'dam; 1925 dir. id. A'dam; 1934-1939 president-directeur
idem: 19 (inleiding); 557 (getipt als dir. Ned. Handel-Mij.); 594 vlg. (id.); 623
(karakteristiek); 793; 893 (verhouding tot Van Aalst); 897 (Econ. Raad); 902
vlg. (Coudenhoven-Kalergi); 926 (Ned.-Belg. tolunie); 1068 (getipt als opvolger
Van Aalst); 1073 (opvolger Van Aalst); 1097 (karakteristiek); 1126 (uitbreiding
Amsterdam); 1141 (bezoek Indië); 1181 (financiering export); 1187 (id.); 1200
vlg. (Prins Bernhard); 1205 vlg. (id.); 1218 (id.); 1310 (Duincommissie); 1312
(staatsfinanciën); 1392 vlg. (credietverlening Mendelssohn); 1399 vlg. (ontslag);
1402 vlg. (id.); 1406 vlg. (aanbod nieuwe functie); 1414 (verklaring Welter);
1415; 1425; 1654 (ontslag).
C r e n a d e I o n g h - G r a n s b e r g , A n n a E l i s a b e t h (geb. 1894): 1406.
C r e s p o . President van Venezuela: 101.
C r e v e l d , v a n : 712.
Crewe, Robert Offle Ashburton Crewe-Miles, marquess
o f (1858-1945). Brits staatsman; o.a. 1910-1915 minister voor India en
1922-1928 ambassadeur in Parijs. Vgl. Encycl. Brit.: 1102.
C r o e s , E. (geb. 1904). 1930-1950 ambtenaar binnenlands bestuur Ned.-Indië,
o.a. 1933-1934 controleur te Soekadama: 1264.
C r o m m e l i n , H e r m a n A r n o l d u s (1885-1962). 1928-1952 directeur en
1953 commissaris Kon. Rotterdamsche Lloyd te R'dam: 1169; 1324.
C r o n e , G o t t f r i e d H e n r i c h (1884-1961). Amsterdams koopman; sinds
1911 lid der firma H.G.Th. Crone te Amsterdam; 1932-1940 voorzitter Kamer
van Koophandel, Amsterdam; 1932-1943 en 1945-1955 comm. Ned. Bank.
Vgl. zijn biografie door Molster: 308 (missie-Parijs); 622 (karakteristiek); 625;
626; 629 (tractaat met België); 635 (id.); 674 (id.); 697 (waterwegen
Amsterdam); 698 (id.); 706 (waterwegen Amsterdam); 727 vlg. (id.); 733
(Moerdijkkanaal); 744 vlg. (id.); 751 (id.); 779 (voorzitterschap Kamer van
Koophandel); 853 (decoratie); 913 (getipt als voorzitter Kamer van Koophandel);
920 (id.); 959 vlg. (voorzitter Kamer van Koophandel Amsterdam); 961
(kiesrecht Kamer van Koophandel); 990 (audiëntie Wilhelmina); 1008 vlg.
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(Ned.-Belg. toenadering); 1018 (tariefherziening); 1065 vlg. (Commissie
handelsverdragen);
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1218 (id.); 1280 (Jong liberalen); 1312 (staatsfinanciën); 1335 (bezoek
Overijssel); 1402 (vereniging van bankfuncties); 1406 vlg. (Commissie uit de
handel); 1410 vlg. (id.); 1415 (id.).
C r o o c k e w i t , G u s t a a f A d o l f (1833-1910). 1876-1904 directeur en
1905-1910 commissaris der Konninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij: 109 (dir. K.N.S.M.); 135; 137; 141; 146 vlg. (diens
conservatisme); 151 (als commissaris K.N.S.M.).
C r o o c k e w i t , W i l l e m H e n d r i k (1866-1948). Groothandelaar, lid der
firma Lenersan & Co., Rotterdam; 1922-1924 voorzitter der Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Rotterdam. Mededeling Centraal Bureau voor
Genealogie, Den Haag: 438.
C r o s b y , O s c a r T. Assistant-secretary Treasury V.S.: 298.
C u n n i n g h a m J r . J o h n J a y . Verbonden aan M. Knoedler & Co. Inc. te
New York: 1370; 1372.
C u n o , d r . W i l h e l m u s (1876-1933). Duits politicus en reder; 1918-1922
en 1923-1933 dir.-generaal Hamburg-Amerika-Linie (Hapag), Hamburg;
1922-1923 rijkskanselier: 1019.
C u r r i e , s i r J a m e s T h o m s o n (1868-1943). Engels hoge ambtenaar en
industrieel, o.a. dir. British Mexican Petroleum Co. Vgl. Who was who
1941-1950, p. 277: 1161.
C u r t i u s , J u l i u s (1877-1948). Duits politicus; 1926-1929 minister van
econ. zaken; 1929-1931 id. van buitenl. zaken: 917; 924; 926; 928; 944.
C u r z o n o f K e d l e s t o n , G e o r g e N a t h a n i e l M a r q u i s (1859-1925).
1898-1905 onderkoning van Brits-Indië; 1919-1924 minister van buitenlandse
zaken: 410; 426; 456; 957.
C z a r n i k o w . Relatie van Ernst Heldring in Londen; werd niet nader
getraceerd: 86.
D a h l s t r ö m : 932; 1032.
D a k e , C a r e l L o d e w i j k (1857-1918). Ned schilder en etser; 1890
hoogleraar Rijksacademie te Amsterdam: 234 vlg.; 240.
D a l a d i e r , E d o u a r d (geb. 1884). Frans politicus; o.a. 1933, 1934,
1938-1940 premier: 1206; 1292; 1308; 1329; 1391; 1444; 1651.
D a l s u m , A l b e r t v a n (geb. 1889). Ned. acteur; debuteerde bij Royaards;
afscheidstournee in 1965: 724.
D a m , p r o f . d r . C o r n e l i s F r a n s A d o l f v a n (geb. 1899). 1927-1969
hoogleraar Spaanse taal- en letterkunde te Utrecht: 1022.
D a m m e , d r . i r . M a r i n u s H e n d r i k u s (1876-1966). Na Indische
bedrijfscarrière 1925-1941 en 1945 dir.-generaal der P.T.T.; 25 juli-10 aug.
1939 minister van sociale zaken; 1938 dr. h.c. Delft: 653 (positie in geding);
908 (centrale commissie reorganisatie); 1066 (Commissie handelsverdragen);
1378 (minister); 1426 (bespreking met Sluijzer).
D a m m e r s , P.J. Verbonden aan Ned.-Ind. Handelsbank te Cheribon: 1260.
D a n i ë l s , H u g o . Vertegenwoordiger K.N.S.M. te Dusseldorp: 275.
D a n i ë l s , J a c q u e s A l o y s i u s D o m i n i c u s M a r i a (geb. 1884). 1919
adj. dir. Ned. Kunstzijde Fabr. (Latere A.K.U.) te Arnhem; 1929 dir. N.V. Int.
Rayon-Verkoopkantoor te Arnhem; 1947-1950 dir. A.K.U.: 1147 vlg.; 1158;
1234; 1280.
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D a p p l e s : 1065.
D a u b a n t o n , C.J.H. (geb. 1891). Ned. diplomaat; o.a. 1931-1941 handelsraad
te Barcelona; 1941-1948 id., Washington; sinds 1944 gezant. Meded. Ministerie
van Buitenlandse Zaken: 1481.
D a v i d , Directeur Europa Carnegie Comité: 1184; 1307.
D a v i d , F e r d i n a n d (1869-1935). 1912-1913 Frans minister van handel en
industrie; 1913, 1914-
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1915, 1917 en 1930 id. landbouw; 1913-1914 id. openbare werken: 465.
D a v i g n o n , v i c o m t e J a c q u e s (geb. 1887). Belgisch diplomaat. Vgl.
Le livre bleu (1950), p. 111: 1431.
D a v i s , N o r m a n H. (1878-1944). Am. bankier; o.a. fin. adviseur Wilson;
talrijke afvaardigingen naar intern. conferenties. Vgl. Who was who in America,
vol. 2, p. 146: 491; 1035.
D a v i s o n : 1267.
D a v i s o n , F r e d e r i c k T r u b e c (geb. 1896). 1933-1951 pres. Am. Museum
of Natural History. Vgl. Who's who in America 1960-1961, p. 714: 1369.
D e a c o n , S r . , F r e d e r i c k H e r b e r t (geen levensjaren). Partner F.H.
Deacon & Co. Vgl. The Canadian Who's Who, vol. V, 1949-1951, p. 259: 1356
vlg.
D e b e n e y , generaal: 784.
D e c k e r s , m r . d r . L a u r e n t i u s N i c o l a a s (geb. 1883). 1918-1929 en
1937-1946 lid Tweede Kamer; 1929-1935 minister van defensie; 1935-1937
idem. landbouw en visserij; 1946-1958 lid Raad van State: 806 (opgetreden als
minister); 1038 (id.); 1130 (kabinetscrisis-1935); 1146 (steun Java-China-Japan
Lijn); 1203 (devaluatie); 1221 (landbouwcrisisbegroting); 1229
(Landbouwcrisiswet); 1375 (kabinetscrisis-1939); 1380 vlg. (id.); 1440
(versoberingsen belastingprogramma Heldring); 1647 vlg.
D e k n a t e l , J o h a n n e s A l i d e s (1881-1955). 1902 in dienst der Ned.
Handel-Mij. in de Oost; 1931 dir. Bur. Intern. Sugar Council; 1934-1943 dir.
Ned. Clearingsinstituut; 1940-1943 id. Ned. Deviezeninstituut; 1945 id. Ned.
Beheersinstituut; 1946-1951 dir. Ned. Handel-Mij: 1392 (opvolging Crena de
Iongh); 1407 (commissie uit de handel); 1663.
D e l a n o , F r e d e r i c k A d r i a n (1863-1953). Am. industrieel en bankier.
Vgl. Who was who in America, vol. 3: 1354.
D e l l , D r a y c o t M o n t a g u (1888-1940). Journalist en auteur. Vgl. Who
was who 1929-1940, p. 350: 283.
D e l m e r . Secretaris-generaal van departement van waterstaat in België: 740
vlg. (Moerdijkkanaal); 744 (id.); 748 (id.); 750 (id.); 821 (onderhandelingen
met Nederland); 842 (id.); 856; 864 (id.).
D e l o m b r e , P a u l . Frans politicus; député; 1898-1899 minister van handel,
nijverheid, posterijen en telegrafie: 315.
D e l p r a t , m r . D a n i ë l A p o l l o n i u s (geb. 1890). 1914 werkzaam bij,
1915 in dienst Stoomvaartmij. ‘Nederland’; 1927-1956 directeur idem; sinds
1953 Voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam; sinds
1958 lid Eerste Kamer: 161; 874 vlg. (Kon. Holl. Lloyd); 961; 1268
(lidmaatschap Eerste Kamer Heldring); 1324 vlg. (opvolging De Vlugt); 1341
(diner New York); 1343 (huwelijk mej. H. Heldring en aanbod
burgemeesterschap van Amsterdam); 1345 (onderhoud met Heldring); 1347
(afscheid Heldring); 1425 (commissie van overleg).
D e l p r a t , m r . G u i l l a u m e H e n r i M a r i e (1867-1951). 1915-1923
directeur-secretaris der Ned. Bank: 273 (directeur Ned. Bank); 614
(credietverlening Duitsland); 621 (karakteristiek); 652; 879 (opvolging De
Graeff); 891 (id.).
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D e m p s e y, s i r M i l e s C h r i s t o p h e r (geb. 1896). Engels generaal;
1945-1946 opperbevelhebber geallieerde landstrijdkrachten Z.O. Azië. Vgl.
Who's who (1961), p. 802: 1475.
D e m u t h , Geheimrat. Syndikus Kamer van Koophandel Berlijn: 467.
D e n e k e . Van Fred Huth & Co. te Londen; werd niet nader getraceerd: 77.
D e n i k i n , A n t o n I w a n o w i t s j (1872-1947). Russisch generaal, com-
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mandant van de ‘Witte’ troepen in Zuid-Rusland, voorganger van Wrangel:
397.
D e r b y , E d w a r d G e o r g e V i l l i e r s S t a n l e y l o r d (1865-1948).
1916-1918 minister van oorlog; 1918-1920 ambassadeur te Parijs; 1922-1924
minister van oorlog: 463; 525.
D e r k i n d e r e n . Londens agent Ned. Handel-Mij.: 415.
D e t e r d i n g , S i r H e n r y W i l h e l m A u g u s t (1866-1939). Klerk
Twentsche Bank; 1888 verbonden aan Ned. Handel-Mij. in Ned.-Indië; trok in
1895 de aandacht van J.B. Aug. Kessler, directeur der Koninklijke; 1896
inspecteur Koninklijke in Ned.-Indië; 1900 directeur idem; 1902-1936
directeur-generaal idem; 1920 Knight of the British empire: 20 vlg. (inleiding);
254 vlg.; 263 (oordeel over Van Aalst); 264 (opvolging); 415; 544 vlg. (over
De Graaff en Rusland); 1044 vlg. (Ned. monetaire politiek); 1325 vlg. (overlijden
en karakteristiek).
D e u f f e r W i e l , C a t h a r i n a G e r a r d a T h e o d o r a (1842-1919). Nicht
van Ernst Heldring: 37.
D e u f f e r W i e l , J a n F r e d e r i k (1865-1931). Neef van Ernst Heldring,
architect te Montreal: 37.
D e u f f e r W i e l , J a n G e r a r d (1806-1888). Mededeling van dr. D.A.
Wittop Koning te Amsterdam. Naar de heer mr. drs. P. van Eeghen te Amsterdam
meedeelt, was Deuffer Wiel apotheker en begrafenisondernemer: 37 (oudoom
van Ernst Heldring).
D e u f f e r W i e l , J e a n n e t t e (1867-1887). Nicht van Ernst Heldring: 37.
D e u f f e r W i e l , J o h a n n a M a r g a r e t h a (1849-1925). Nicht van
Heldring: 37.
D e u f f e r W i e l , J o h a n n e s H e n d r i k (1837-1870). Neef van Ernst
Heldring: 37.
D e u f f e r W i e l , M a r i a P a u l i n a E l i z a b e t h (1844-1914). Nicht van
Ernst Heldring: 37.
D e u f f e r W i e l , O t t o G e r a r d (1870-voor 1926). Neef van Heldring: 37.
D e v e n t e r , S a l o m o n v a n (geb. 1888). Verbonden aan c.v. Wm. H. Müller
& Co. Meded. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 539; 559 (positie
Müller & Co.).
D e v è z e , A l b e r t (1881-1959). Belgisch staatsman, o.a. 1920-1923,
1932-1936 en 1949-1950 minister van defensie: 1004 vlg. 1014.
D i e p e n h o r s t , p r o f . m r . P i e t e r A r i e (1879-1953). 1904-1949
hoogleraar V.U., A'dam; sinds 1920 lid Eerste Kamer; 1933 lid Econ. Raad:
1036.
D i e r m e n , i r . J o h a n F r e d e r i k v a n (1893-1951). Ingenieur der
Bataafsche Petroleum-Mij.: 1494.
D i n g e r , A n t o n E d u a r d (1860-1935). 1892-1908 regent op Java en
1908-1924 dir. v. Internationale Crediet- en Handels-Vereeniging ‘Rotterdam’;
1924-1935 commissaris idem. Meded. N.V. Intern. Cred.- en Handels-Ver.
R'dam en Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 309; 371.
D i o r , L u c i e n . 1921-1924 Frans minister van handel en industrie: 465.
D i r k s e n , H e r b e r t v o n (1882-1955). Duits diplomaat; 1938-1939
ambassadeur te Londen. Vgl. Who was who 1951-1960, p. 307: 1281.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

D j a j a d i n i n g r a t , p r o f . d r . R a d e n A r i o H o e s e i n (1886-1961).
1924-1935 hoogleraar Rechtshogeschool, Batavia; 1935 lid Raad Ned.-Indië;
1940 dir. Onderwijs en Eredienst. Vgl. uitvoeriger over hem hier p. 638: 810
(afgevaardigde Genève); 816 (karakteristiek); 1254 vlg. (onderhoud met
Heldring).
D o b b e n , A . L . W. v a n (1896-1955). Agent Java-China-Japan Lijn te
Kobe. Mededeling der Kon. Java-China Pakketvaartlijnen N.V. te Amsterdam:
1171; 1255; 1263.
D o b b i n g a . Eerste officier ‘Nieuw Amsterdam’: 1340.
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D o b s o n , S y d n e y G e o r g e (geb. 1883). Canadees bankier; 1934-1942
general manager Royal Bank of Canada; 1942-1954 resp. vicepres., pres. id.
Vgl. The Canadian Who's Who, vol. IX, 1961-1963, p. 292: 1364.
Does de Bije, Anne Jacobus Mathijs August ridder van
d e r (1866-1941). Luit. ter zee eerstekl.; hoofdinspecteur Scheepvaart
Ned.-Indië; chef dienst van de scheepvaart: 216; 223; 227.
D o l f u s s , E n g e l b e r t (1892-1934). Oostenrijks politicus; 1932 kanselier;
25 juli 1934 door Nazi's vermoord: 1079.
D o l l é a n s , E d o u a r d (1877-1954). Frans economist. Vgl. Grand Larousse,
dl. IV (1961). p. 166: 709; 715; 927; 1040; 1546.
D o m e l a N i e u w e n h u i s , d s . F e r d i n a n d (1846-1919).Desocialistische
en anarchistische voorman; 1888-1891 lid Tweede Kamer: 116; 271.
D o n a l d , S i r R o b e r t (1861-1933). Vooraanstaand journalist, voorts o.a.
directeur United Newspaper. Vgl. Who was who 1929-1940, p. 374, 375: 194
(in verband met maatregelen eerste wereldoorlog).
D o n k e r , A d r i a n u s (1860-1945). Geboren in Rotterdam, aldaar school en
praktijkervaring, in 1882 verbonden aan de Gebr. Scheuer te Amsterdam, sinds
1890 als firmant (tot 1920); daarna commissaris en president-commissaris (tot
zijn dood). In 1916 werd door Gebr. Scheuer onder Donkers leiding de
Stoomvaart Mij. Noordzee opgericht, waarvan Donker directeur was van
1916-1937 en commissaris van 1938-1945. Mededeling van de N.V. Gebr.
Scheuer te Amsterdam: 119; 436 (verbetering Merwedekanaal); 697 (waterwegen
Amsterdam); 706 (id.); 723 (id.); 727 vlg. (id.); 772 (id.); 778 (ontslag als lid
Kamer van Koophandel); 779 (waterwegen Amsterdam); 786 (id.); 843 (id.);
853 (decoratie); 1007 (steun rederijen).
D o n n e r , m r . d r . J a n (geb. 1891). 1926-1933 minister van justitie; 1933
raadsheer en (sinds 1946) president Hoge Raad (tot 1961): 653 (bezoek
Heldring); 717; 743 (wet op de N.V.).
D o o r m a n , K a r e l W i l l e m F r e d e r i k M a r i e (1889-1942). Chef staf
zeemacht; was 14 juni 1940 commandant eskader Ned.-Indië; 1942 bevelhebber
combined striking force Javazee: 1432.
D o o r n i n c k , m r . d r . A n t o n v a n (1874-1952). Griffier Prov. Staten
Utrecht; 1923-1935 thesauriergeneraal min. van financiën. Hij werd een goede
vriend van Heldring: 503 (kwaliteit); 526 (kennismaking Heldring); 535
(Afrikavaart); 644 (credietverlening Duitsland); 741 (onderhandelingen
Duitsland); 778 (waterwegen Amsterdam); 862 (Kon. Holl. Lloyd); 870 (id.);
872 vlg. (id.); 900 vlg. (gemeentefinanciën); 908 (verhouding tot De Geer); 909
vlg. (premie beetwortel); 918 (waterwegen Amsterdam); 920
(spoorwegverbinding Amsterdam); 965 vlg. (Java-China-Japan Lijn); 972 vlg.
(steun scheepvaart); 986; 987 (Ver. Rembrandt); 990 (id.); 997 (begroting);
1007 (steun rederijen); 1013 (natuurmonumenten); 1019 vlg. (id.); 1027
(scheepvaartsteun); 1031 (gemeente-financiën Amsterdam); 1032
(Machtigingswet); 1038 (Zuiderzeeraad); 1039 (ministerswisseling); 1045 (over
Oud); 1047 (begrotingstekort); 1053 (Landbouwcrisiswet); 1056 (steun
K.N.S.M.); 1061 (id.); 1074 (oordeel over Colijn); 1084 (landbouwsteun); 1109
vlg. (bezuinigingsplan); 1111 (id.); 1121 (positie K.N.S.M.); 1123 (rentepolitiek);
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1138 (verhouding tot Oud); 1141 vlg. (ontslag); 1177 (kwestie devaluatie); 1178
(verhouding tot Oud); 1181 (scheepvaartsteun); 1217 (commissaris
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De Bary); 1233 (natuurmonument); 1312 (staatsfinanciën); 1387 (commissaris
De Bary); 1424; (bespreking met Sluijzer); 1426 (id.); 1568 (steun scheepvaart);
1636 vlg. (brief Heldring); 1656 vlg. (Sluyzer).
D o r p m ü l l e r , d r . J u l i u s H e i n r i c h (1869-1945). Duits
spoorwegambtenaar; sinds 1922 pres. Reichsbahn Gesellschaft; 1937-1945
tevens minister van verkeer. Vgl. Grosse Brockhaus, dl. III (1953), p. 330: 834.
D ö r r , K a p i t e i n I.F. Vgl. Pareau, Onze West, p. 3: 101.
D o u d e v a n T r o o s t w i j k , m r . d r . W i l l e m I s a ä c (1868-1957).
1908 gezant te Lissabon, 1910 id. Madrid; 1913-1920 chef kabinet minister van
buitenl. zaken; 1924-1934 gezant te Bern; 1921-1934 lid commissie tot toelating
in de diplomatieke dienst: 300; 308; 309.
D o u m e r q u e , G a s t o n (1863-1937). Frans staatsman, sinds 1902 minister
in diverse kabinetten; 1924-1931 president der Republiek: 799 (opvolging);
1068.
D o u m i c , R e n é (1860-1937). Frans literair ciriticus, sinds 1909 lid Académie
Française. Vgl. Grand Larousse: 386.
D r a n g e r . Arts in Suriname: 428.
D r e e s , d r . W i l l e m (geb. 1886). 1913-1940 lid gemeenteraad Den Haag;
1919-1933 wethouder idem; 1933-1940 lid Tweede Kamer; 1945 minister van
sociale zaken; 1948-1958 minister-president: 1458 (opgetreden als minister);
1492 (Indonesische kwestie); 1493 vlg. (minister-president).
D r e e s s e n . Directeur Deutsche Levant Linie: 541.
D r e s d e n , p r o f . i r . D. 1920-1928 hoogleraar mech. technol. Delft;
1928-1940 dir. machinefabriek Jaffa, Utrecht; 1945-1951 hoogleraar werktuigb.
Delft; 1946 voorz. Nijverheidsorganisatie T.N.O.: 1315.
D r e s s e l h u y s , m r . H e n d r i k C o e n r a a d (1870-1926). 1893-1903
rechter te Tiel, 1903-1916 ambtelijke loopbaan ministerie van Justitie, eindigend
als secr.-generaal; 1916 lid Tweede Kamer; 1921 medestichter en oprichter
Vrijheidsbond: 264; 450 vlg. (Afrikavaart); 1510.
D r i e b e e k , J o s e p h J u s t u s M a r i e (1872-1947). Cargadoor, lid van de
bekende, grote R'damse cargadoorsfirma Kuyper, Van Dam & Smeer; lid Kamer
van Koophandel, vice-consul van Rusland: 83 (met Ernst Heldring in Londen).
D r o o g l e e v e r F o r t u y n , m r . P i e t e r , (1868-1938). 1913-1923
wethouder Den Haag; 1925-1929 lid Tweede Kamer; sinds 1928 burgemeester
van Rotterdam: 765 (betwist kamerlidmaatschap); 775 (id.); 831
(credietverlening Duitsland); 845 (id.); 850 (id.); 878 vlg. (opvolging De Graeff);
963 (Vrijheidsbond); 1283; 1295; 1298 (overlijden); 1309 (opvolging).
D r o s s a e r t , F.A.E. (geb. 1887). Directeur van het Binnenlands Bestuur in
Ned.-Indië 1936-1942: 1251; 1255.
D u b o i s , m r . F r a n ç o i s R e i n i e r J o s e p h (1883-1930). 1922-1930
secretaris der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam. Meded.
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 441 vlg. (benoeming secretaris
Kamer van Koophandel Amsterdam); 458 (met Heldring naar Engeland); 465
vlg. (id. Duitsland); 559 (Müller & Co.); 627 (op bezoek bij Koolen); 700
(waterwegen Amsterdam); 705 (Moerdijkkanaal); 779 (ambities Du Mosch);
786 (waterwegen Amsterdam); 790 vlg. (id.); 798 (congres Intern. Kamer van

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

Koophandel); 808 (aanblijven Heldring); 820 (waterwegen Amsterdam); 882
(overlijden en karakteristiek); 913.
D u c h e m i n , R e n é P a u l T h o m a s (geb. 1875). Frans industrieel;
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o.a. 1926-1936 pres. Confédération Générale de la Production Française. Vgl.
Who's Who in France 1963-1964, p. 945: 822 (internationale tariefverlaging);
1545.
D u d o k , W i l l e m M a r i n u s (geb. 1884). Architect; 1915-1927 directeur
publieke werken te Hilversum. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie,
Den Haag: 1153; 1162; 1224.
D u l k e n , v a n : 1195.
D u n a n t , d r . A l p h o n s e P h i l p p e (geb. 1869). Sinds 1917 Zwitsers
gezant te Parijs, Vgl. Schweiz. Zeitgen. Lexikon: 298.
D u n l o p , G u s t a a f A b r a m (1887-1967). 1904 in dienst der Ned.-Ind.
Handelsbank, A'dam; 1922 directeur idem: 601 vlg. (Bank v.d. Middell. Zee);
624 (reputatie); 1010 (verhouding econ. onderwijs-bedrijfsleven); 1168
(introductie Carter).
D u p a r c , m r . M o z e s I s a a c (l a t e r g e w i j z i g d i n M a u r i t s I z a k )
(1870-1925). Sinds 1916 chef afdeling kunsten en wetenschappen ministerie
van onderwijs, kunsten en wetenschappen (tot 1918 ressorterend onder het
ministerie van binnenlandse zaken). Mededeling van dr. mr. F.J. Duparc te Den
Haag. Vgl. Alg. Handelsbl. van 7 juni 1925, ochtendblad, p. 9: 189; 231
(kwestie-Aarts); 233 (positieverbetering); 303; 526 (actie Ver. Rembrandt); 537
(Prentenkabinet); 605 vlg. (overlijden en karakteristiek).
D u s s e l d o r p , i r . C a t h a r i n u s J o h a n n e s v a n (1886-1937).1920-1923
dir. Reconstructiebank voor Oostenrijk, Den Haag; 1924-1926 dir. Wm. H.
Müller & Co.; 1927 lid fa. Heldring & Pierson, bankiers, Den Haag: 539
(directeur Müller & Co.); 559 (positie Müller & Co.).
D u t a s t a . Gezant te Bern: 647.
D u v e e n . Kunsthandelaar: 395; 407.
D u w a e r , S . T. Firmant van de Fa. Breuer Möller & Co. te Maracaibo;
oud-schoolgenoot van Heldring (1890 eindexamen O.H.S. te Amsterdam): 100.
D u y s , P e t r o n e l l a W i l h e l m i n a (1874-1962). Sinds 1916 secretaresse
Genootschap Nederland-Frankrijk. Meded. Centraal Bureau voor Genealogie,
Den Haag: 308.
D u y v i s T z . , J a c o b (1854-1943). Dir. J. Duyvis & Zn's Koffie- en
Productenhandel, A'dam; pres.-comm. Holl. Draad- en Kabelfabr. A'dam.
Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 669 (tractaat met
België).
D i j c k m e e s t e r , m r . d r . W i l l e m (geb. 1884). 1918-1935 dir. Holl.
Bank voor West-Indië, A'dam; sinds 1936 id. Bat. Hypotheek Bank, A'dam:
830; 835; 1223.
D i j c k m e e s t e r , m r . d r . W i l l e m (1884-1970). 1914-1918 directeur
Surinaamsche Bank; 1918-1935 idem Holl. bank v.W.-Indië, Amsterdam;
1919-1946 consulgeneraal voor Zweden.
D i j k , i r . E u g e n C a r l W i j b e v a n (1877-1937). Sinds 1900 in dienst
der spoorwegen; 1929 dir. Ned. Spoorwegen: 850 (credietverlening Duitsland).
D i j k , d r . J a n n e s J o h a n n e s C o r n e l i s v a n (1871-1954). 1921-1925
minister van oorlog, 1937-1939 id. van defensie: 410; 536 (oordeel Colijn);
1229 vlg. (wederom minister); 1315 (marine-attaché Japan); 1377 vlg.
(kabinetscrisis-1939); 1383 (id.).
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D i j k s t r a , P i e t e r (1890-1957). 1910 in dienst der Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot Maatschappij; 1922-1925 als inspecteur in dienst
der Ver. Ned. Scheepv. Mij. in Durban; 1925 administrateur
Holland-West-Afrika Lijn; 1930 directeur idem en directeur Holland-Afrika
Lijn; 1940-1945 in Londen; 1945-1955 directeur Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot Maatschappij: 135; 867
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(Kon. Holl. Lloyd); 869 (id.); 872 vlg. (id.); 1222 (directie H.S.M.).
D i j s : 1269.
D i j x h o o r n , A d r i a a n Q u i r i n u s H e n d r i k (1889-1953). 1939-1941
minister van oorlog: 1383 (opgetreden als minister); 1408 (oordeel Van
Kleffens); 1445 (luchtafweer Amsterdam).
E a s t m a n , L u c i u s R o o t (1874-1943). Am. industrieel en
regeringsafgevaardigde, o.a. 1928-1933 lid. Am. dep. econ. com. Volkenbond;
lid I.K.K. Vgl. Who's Who in America, vol. II 1943-1950, p. 168: 794; 822.
E c c l e s , M a r r i n e r S t o d d a r d (geb. 1890). Groot Am. bankier; 1936-1951
pres. Fed. Reserve Board. Vgl. over hem Who's who in America 1960-1961, p.
841 en Eccles, Beckoning Frontiers: 1353; 1371.
E c k , i r . W i l l e m H e n d r i k v a n (geb. 1909): 1335.
E d d y , C h a r l e s B r o w n (1872-1951). Am. jurist; o.a. 1926-1930 voorz.
Greek Refugee Settlement Commission. Vgl. Who was who in America, vol. 3,
p. 250: 762.
E d e l m a n . Directeur Bali-hotel te Sabang (Indonesië): 1247.
E d e n , S i r A n t h o n y (geb. 1897). Later lord Avon; Engels staatsman; o.a.
1935-1938, 1940-1945, 1951-1955 minister van buitenlandse zaken; 1955-1957
premier: 1105; 1114; 1153; 1180; 1182; 1196; 1257; 1260 (ontslag); 1286;
1325.
E d m u n d s o n : 1143.
E d w a r d V I I I (geb. 1894). Koning van Engeland. Volgde begin 1936 zijn
vader op; abdicatie eind 1936 wegens voorgenomen huwelijk mrs. Simpson;
1940-1945 gouverneur Bahama-eilanden: 1024; 1161; 1162; 1209 (abdicatie).
E d w a r d s , P a u l L. Handelsattaché Amerikaanse legatie te Den Haag: 235;
241.
E d y e , M a x (geb. 1887). Duits reder; firmant Rob. M. Sloman jr., Hamburg.
Vgl. Hamburgisches Geschlechterbuch (1962), p. 210: 1032.
E e g h e n , C h r i s t i a a n P i e t e r v a n (1816-1889). 1839-1889 lid der firma
Van Eeghen & Co. aldaar. Deze niet te verwarren met mr. Christiaan P. van
Eeghen (noot 8 p. 10), zijn kleinzoon. Vgl. Rogge, Handelshuis van Eeghen, p.
393: 47.
E e g h e n , m r . C h r i s t i a a n P i e t e r (1880-1968). In 1906 gehuwd met
de halfzuster van Heldring, Henriëtte (1883), eminent kenner van Amsterdam
en kunstverzamelaar; voorts 1908-1924 o.a. firmant firma van Eeghen en Co.,
1925-1950 directeur Nederl. Indische (later Nationale) Handelsbank te
Amsterdam; 1945-1952 voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken te
Amsterdam. Talrijke commissariaten. Vgl. Ned. Patriciaat (1959). Rogge,
Handelshuis van Eeghen, p. 365: 7 (inleiding); 41; 151 (in verhouding tot S.P.
van Eeghen); 562 (verlaat Fa. Van Eeghen); 569 vlg. (moeilijkheden
Rotterdamsche Bank); 582 (in verband met de Fa. Van Eeghen); 589 vlg. (gepolst
door Ned. Ind. Handelsbank en Incasso-Bank); 592 (dir. Ned. Ind. Handelsbank;
599 (relatie tof Fa. van Eeghen); 601 vlg. (Bank v.d. Middell. Zee); 624
(karakteristiek); 630 (verhouding tot Kröller); 639 (Bank v.d. Middell. Zee);
958 (kiesrecht Kamer van Koophandel); 1320 (aankoop schilderij); 1402
(vereniging bankfuncties).
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Eeghen, Geertruida Margaretha Jacoba van. Zie
H e l d r i n g v a n E e g h e n , G.M.J.
E e g h e n , H e n r i L o u i s v a n (1887). Firmant Huis van Eeghen & Co. te
Amsterdam; talrijke commissariaten o.a. van de ‘Stoomv. Mij. Nederland’ en
K.N.S.M.: 212 (in verband met maatregelen

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1716
eerste wereldoorlog); 562 (in relatie tot mr. Chr. P. van Eeghen); 599 (positie
Fa. van Eeghen); 1316 (vluchtelingencomité).
E e g h e n , d r . I s a b e l l a H e n r i ë t t e v a n (geb. 1913). Historica;archivaris
Amsterdam: 803; 986.
E e g h e n , J a n H e r m a n v a n (1849-1918). Lid der fa. H. Oyens en Zonen
te Amsterdam: 187.
E e g h e n , m r . L o u i s C h a r l e s v a n (geb. 1893). Lid der fa. Van Eeghen
& Co., A'dam: 562; 599 (positie Fa. Van Eeghen).
E e g h e n , L o u i s e C a t h é r i n e A n t o i n e t t e v a n (geb. 1884). Tweede
dochter van S.P. van Eeghen: 151.
E e g h e n , L o u i s e v a n (geb. 1907). Gehuwd met mr. R. Korthals Altes:
618.
E e g h e n , m r . d r s . P i e t v a n (1911-1968). Wetensch. medewerker Gem.
Universiteit Amsterdam: 572; 802; 1428.
E e g h e n , R e g i n a l d H e n d r i k v a n (1889-1936). Directeur Amstel
Brouwerij te Amsterdam; 1 jan. 1924-31 dec. 1925 lid der Amsterdamse Kamer
van Koophandel: 512.
E e g h e n , S a m u e l P i e t e r v a n (1853-1934). O.a. 1880-1934 firmant
handelshuis Van Eeghen & Co.; 1904-1920 voorzitter der Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam; talrijke commissariaten, w.o. Ned.
Bank, N.H.M., Amsterdamsche Bank, Holland-Amerika Lijn, Stoomvaart
Maatschappij ‘Nederland’ en 1890-1934 Kon. Ned. Stoomboot Mij. en
1914-1928 Kon. West-Indische Maildienst. Over hem: Rogge, S.P. van Eeghen.
Van Lennep vermeldt in zijn Regenten (p. 60), dat S.P. te zamen met zijn zwager
jhr. W.H. van Loon de touwtjes van het financiële en zakenleven in handen
hadden, Van Loon op de beurs, S.P. door zijn commissariaten: 20 (inleiding);
54; 108 (in verband met benoeming Ernst Heldring tot dir. K.N.S.M.); 150 vlg.
(president-commissaris K.N.S.M. en karakteristiek); 157; 170; 177; 183; 242
vlg. (emissie K.N.S.M.); 249 (gezantschap Washington); 355 (id.); 439
(Afrikavaart); 444 (id.); 446 (id.); 450 (id.); 461 (beleid Ned. Bank); 475 (conflict
Vissering-Van Gijn); 480; 483 (aanbod commissariaat Ned. Handel-Mij. aan
Heldring); 500 (burgerwacht); 518 (relatie Strauss, Antwerpen); 556; 562 vlg.
(moeilijkheden Rotterdamsche Bank); 580 (positie Fa. Van Eeghen); 582 (B.
Heldring); 599 (positie Fa. Van Eeghen); 621 (karakteristiek); 623 (in verhouding
tot Van Aalst); 626; 628 (tractaat met België); 647 (ambtswoning burgemeester);
666 (opvolging Van Aalst); 670 (manifest vrije handel); 673 vlg. (tractaat met
België); 677 (Ned. Bank); 680 (tractaat met België); 696 (id.); 832 (jubileum
en gedecoreerd); 861 vlg. (Kon. Holl. Lloyd); 892 vlg. (verhouding
Mannheimer-Ned. Handel-Mij.); 910 vlg. (opvolging Vissering); 930 (opvolging
Vissering); 932 vlg. (id.); 935 vlg. (id.); 939 vlg. (id.); 956 (Vissering); 976
(toestand K.N.S.M.); 990 (audiëntie Wilhelmina); 1053 (legt commissariaten
neer); 1062 (overlijden en karakteristiek); 1068 (Ned. Handel-Mij); 1509 vlg.
(Holland-Zuid-Afrika Lijn).
E e g h e n , W i l l e m H e n d r i k v a n (1890-1958). 1916 lid der firma en
sinds 1932 directeur van H. Oyens en Zonen: 988.
E e g h e n - H e l d r i n g , H e n r i ë t t e v a n (geb. 1883). Halfzuster van Ernst
Heldring, gehuwd met mr. Chr. P. van Eeghen: 7 (inleiding); 40.
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Va n E e g h e n - Va n L o o n , O l g a C a t h a r i n a A n t o i n e t t a
(1856-1936). Vrouw van S.P. van Eeghen: 480; 562.
E e k h o u t , m r. J o s i a s J a n Wi l l e m
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(1884-1945). Lid raad van bestuur van Suriname. Mededeling Centraal Bureau
voor Genealogie, Den Haag: 667 (request Suriname).
E e l d e , i r . A n t h o n G e r h a r d A l e x a n d e r v a n (1862-1950). Civiel
ingenieur. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 213 (in
verband met maatregelen eerste wereldoorlog); 567 (moeilijkheden
Rotterdamsche Bank); 570 vlg. (id.).
E e r d m a n s , p r o f . d r . B e r n a r d u s D i r k (1868-1948). 1898-1938
theol. hoogleraar Leiden (vrijzinnig); 1914-1918 en 1931-1933 lid Tweede
Kamer: 682.
E g n e l l , F r i t z C a r l E m i l (1877-1953). Zweeds industrieel. Vgl. Svensk
Uppslagsbok, dl. 8 (1953), p. 14 en dl. 32 (1955), p. 1123: 822; 1546.
E i c h . Landrat Kleef: 819.
E i l e r s . Vermoedelijk verbonden aan Van Wisselingh te Den Haag: 1361.
E l i a s , j h r . C a r l A d o l f (1869-1955). Advocaat te Amsterdam,
burgemeester van Monster (1896-1897), Harderwijk (1897-1902) en Zaandam
(1902-1914), daarna advocaat te Zaandam en oprichter Bureau voor
Administratief Recht: 64.
E l l e r m a n , S i r J o h n R e e v e s (1862-1933). Engels reder;
dir.-eigenaarcontroleur Ellerman, City, Hall en Bucknall Lijnen. Vgl. Who was
who 1929-1940, p. 411: 829 (West-Afrika Lijn).
E l l i o t . Verbonden aan de Nieuwe Koloniale Petroleum Mij. te Pladjoe: 1267.
E l o u t , C o r n e l i s K a r e l (1870-1947). Parlementair redacteur Alg.
Handelsblad: 627 (tractaat met België); 734 (Moerdijkkanaal); 749 (id.).
E m b d e n , A l b e r t M a u r i t s v a n (geb. 1907): 1341.
E m b d e n , C l e m e n s O t t o G e r a r d v a n (geb. 1915): 1341.
E m b d e n , p r o f . d r . D a v i d v a n (1875-1962). Ned. econoom; 1905-1945
hoogleraar A'dam; 1918-1946 lid Eerste Kamer. Hij was voorstander van
aanneming van het verdrag met België: 674 (tractaat met België); 1341.
E m m a (1858-1934). Koningin; 1890-1898 regentes voor Koningin Wilhelmina:
335; 989; 1067 (overlijden en karakteristiek).
E m m o t t , b a r o n o f O l d h a m , L o r d A l f r e d (1858-1926). 1915-1919
director War Trade Department. Vgl. Oppenheimer, Stranger, p. 269; Who was
who 1916-1928, p. 330: 260.
E n g e l b r e c h t , d r . W i l l e m A n t o n (1874-1965). Infanterie-officier v.h.
Koninklijk Nederlandsch Indische Leger (pacificatie van Atjeh, Militaire
Willemsorde); rond eeuwwisseling afgekeurd voor de tropen; in dienst firma
Wambersie & Co., waarvan 1904-1952 firmant. Oprichter en Voorzitter
Scheepvaart Vereeniging Zuid; mede-oprichter, lid raad van beheer en curatorium
Ned. Econ. Hogeschool, dr. honoris causa idem (1954); 1908-1938 lid en
1930-1938 Voorzitter Kamer van Koophandel Rotterdam. Vgl. N.R.C. 25 juni
1964 en Lichtenauer, Engelbrecht: 140; 889 vlg. (credietverlening Rusland);
892 (discriminatie Rijnvervoer); 909 (premie beetwortelsuikerindustrie); 942
(econ. reorganisatie); 1036 (Econ. Raad); 1065 vlg. (Commissie
handelsverdragen); 1218.
E n t h o v e n , d r . P a u l H e n r i (geb. 1883). Sinds 1914 hartspecialist te
A'dam: 941.
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E n v e r P a s j a , (1881-1922). Turks generaal, aanhanger der Jong Turken:
368.
E r i c k s o n , m r s . A.W. Te New York: 1372 vlg.
E r z b e r g e r , M a t t h i a s (1875-1921). Duits staatsman; 1918 staatssecretaris
zonder portefeuille; ondertekende de wapenstilstand; 1919-1920 rijksminister
van financiën. Epstein, Erzberger: 398.
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E s c h a u z i e r , m r . H e n r i F r e d e r i k (geb. 1910). 1937 in diplomatieke
dienst; o.a. ambassadeur te Wenen: 1322.
d ' E s p e r e y, F r a n c h e t . Frans maarschalk. Vgl. Reynaud, Mémoires p.
359: 322.
E s s e n , E. (1855-1914). Commissionair in effecten, lid fa. Dunlop en Van
Essen, A'dam; bekend schilderijenverzameleaar; sinds 1907 lid van de
Commissie van Toezicht op de Rijks-Academie. Vgl. Rijks-Academie en Eigen
Haard (1914), p. 796: 187.
E s t , v a n d e r . Kapitein Kon. Westindische Mail; werd niet nader getraceerd:
102.
E s t , M.A. v a n d e r . 1868-1888 docent Openbare Handelsschool te
Amsterdam: 53; 102.
E s v e l d , v a n . Verbonden aan de Surinaamsche Bank; werd niet nader
getraceerd: 101.
E v a t t , H e r b e r t Ve r e (geb. 1894). Australische staatsman; 1941-1949 lid
van diverse labour-ministeries, o.a. als minister van buitenlandse zaken. Vgl.
Encycl. Brit.: 1460.
E v e r t s , J o h a n n e s W i e n i k B e r n a r d (1885-1960). Aanvankelijk
zeeofficier; 1910-1914 bij Scheepsagentuur vh. de Wed. Daendels en Co.,
Batavia; 1914-1938 bij Kon. Paketvaart Mij. in Ned.-Indië, sinds 1932 als
president-directeur, 1938-1947 dir. K.P.M., A'dam. 1947-1957 lid raad van
bestuur id. (sinds 1954 gedelegeerd lid). Vgl. over hem F. de Boer, in Econ.
Hist. Jaarboek, dl. 28 (1961), p. 288-291: 1060 (over de Jonge); 1218
(verhouding Java-China-Japan Lijn tot Kon. Paketvaart Mij.); 1251 (onderhoud
met Heldring); 1255; 1476 (Indonesische kwestie).
E v e r w i j n , m r . J a n C h a r l e s A u g u s t (1873-1939). 1906-1921 chef
afd. handel, ministerie van landbouw, nijverheid en handel; 1921-1922 gezant
te Washington; 1922-1929 directeur Ned. Handel-Mij te Amsterdam: 169 (in
verband met de Rijnvaart); 216 (maatregelen eerste wereldoorlog); 226 (id.);
231 (id.); 236 (id.); 245 (id.); 332 (plannen tot invoerbeperking); 335
(samenwerking met Snouck); 346 (levensmiddelen Duitsland); 355 (eventueel
gezant); 392 (invoerverboden); 398 (credietverlening Duitsland); 415 (gezant
Washington); 446 (benoeming directeur Ned. Handel-Mij.); 451 vlg. (onderhoud
met Heldring); 532 vlg. (id.); 556 (als dir. Ned. Handel-Mij.); 607 (id.); 623
(karakteristiek); 667 (opvolging Van Aalst); 793 (aftreden en karakteristiek);
797 (opvolging).
E v e r w i j n L a n g e . Burgemeester van Maarn: 1249.
E y m a e l , d r . H.J. (1886-1908). Docent Nederlands en handelsgeschiedenis:
53.
E y s i n g a , p r o f . j h r . m r . W i l l e m J a n M a r i v a n (1878-1961).
1902-1908 werkzaam aan buitenlandse zaken; 1908-1912 hoogleraar staatsrecht
Groningen; 1912-1931 id. volkenrecht Leiden; 1931-1946 lid Permanente Hof
van Internationale Justitie. Vele malen afgevaardigde naar internationale
conferenties, o.a. Ned. Rijnvaart-commissaris, auteur op het gebied van het
Rijnvaartrecht: 317 (naar Parijs); 323 (Rijnkwestie); 327 (terug in Parijs); 356
(Rijnstatuut); 668 (stuw in de Lek); 709 (Genéve); 758 (id.); 761 (id.); 816 (id.);
842 (onderhandelingen met België); 1459 (onderzoekcommissie).
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F a b i u s , D.P.D. 1931-1942 lid Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
A'dam (grootbedrijf): 1335.
F a b i u s , m r . d r . G e r h a r d J a n (1877-1921). Wnd.
gouvernements-secretaris van Suriname; referendaris departement van ko-
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loniën; directeur Rotterdamsche Bankvereeniging: 208; 209 (circulatie Curaçao).
F a r r e r . Firmant bankhuis Baring in Londen: 254; 430; 524 (econ. toestand
Engeland).
F a v r e , A l b e r t . Onderstaatssecretaris voor binnenl. zaken in het
kabinet-Clémenceau (1917-1920): 296.
F a w n c e . Verbonden aan het Museum of Natural History: 1369.
F e b e r , i r . L o u i s J e a n M a r i (1885-1964). 1922-1925 en 1928-1936
lid Tweede Kamer, sinds 1933 wethouder Den Haag. Mededeling Centraal
Bureau voor Genealogie, Den Haag: 717.
F e e , N o r m a n (geb. 1889). Canadees archivist. Vgl. The Canadian Who's
Who, vol. IX, 1961-1963: 1360.
F e i s , H e r b e r t (geb. 1893). Am. economist; 1937-1943 regeringsadviseur
voor intern. econ. zaken. Vgl. Who's who in America 1960-1961, p. 923: 1352.
F e i t h , j h r . m r . C o r n e l i s (1872-1947). 1918-1933 secr.-generaal min.
van O.K.W.: 653 (decoraties).
F e l l i g e r , C. Mede-oprichter der Kas-Vereeniging te Amsterdam: 33.
F e l t z , L o u i s C o r n e l i s b a r o n v a n d e r (1896). Hoofdadministrateur
van de N.V. Zeehaven en Kolenstation Sabang; inspecteur
Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O.: 1246.
F e n e n g a , W i l l e m (1848-1930). Machinist in dienst der Stoomv. Mij.
‘Nederland’; toezicht nieuwbouw; 1877 administrateur Amsterdamsche
Droogdok Mij., sinds 1914 als gedelegeerd lid Raad van Bestuur. vgl. d.A,
Fenenga, p. 709: 175 (oprichting Mij. ‘Sabang’); 905 (overlijden en
karakteristiek).
F e n t e n e r v a n V l i s s i n g e n , d r . F r e d e r i k H e n d r i k (1882-1962).
1904 studie Polytechnische hogeschool Delft afgebroken en in dienst
Steenkolen-Handelsvereeniging te Utrecht, waarvan zijn vader directeur was;
1911 directeur idem; mede-oprichter Fokker, A.K.U., K.L.M. en Hoogovens;
1933 president Internationale Kamer van Koophandel; 1936 dr. h.c. Utrecht.
Talrijke commissariaten. Vgl. de lijst in Persoonlijkheden, p. 471. Over hem
Ingen Housz, Fentener van Vlissingen: 221 (aanbevolen als dir. Ned.
Handel-Mij.); 226 (maatregelen eerste wereldoorlog); 231 (id.); 236; 239 vlg.
(Commissie van bijstand); 244 (id.); 254; 264 vlg. (revolutiedreiging in
Nederland); 270 vlg. (id.); 282 (kolen); 325 vlg. (in verband met Heldrings
Parijse missie); 332 vlg. (Parijse onderhandelingen); 345 vlg. (credietverlening
Duitsland); 369 vlg. (id.); 379 (Rijnkwestie); 383 (credietverlening Duitsland);
414 (id.); 438 (raad van bijstand); 448 (id.); 462 (over Stinnes); 543 (contact
met Rusland); 546 vlg. (fin. positie Van Vlissingen in het geding); 610
(reputatie); 611 vlg. (spoorwegtarieven Duitsland); 644 vlg. (credietverlening
Duitsland); 670 (manifest vrije handel); 714 vlg. (econ. voorlichting Juliana);
755 vlg. (Belgische kwestie); 938 (Econ. Voorlichtingsdienst); 961; 891 (Econ.
Raad); 1010 (verhouding econ. onderwijs-bedrijfsleven); 1040 (Intern. Kamer
van Koophandel); 1061 (stabilisatie wisselkoersen); 1064 (id.); 1066 (Commissie
handelsverdragen); 1100 (getipt als minister); 1239 (Econ. Raad); 1298 (bezetting
Oostenrijk); 1312 (staatsfinanciën); 1377 (kabinetscrisis-1939); 1459
(onderzoekcommissie).
F e r a i . Directeur der Nanyo Kaion Kaisha (scheepvaartmaatschappij): 1171.
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F e r n e t , J. Luitenant ter zee, marineattaché Frans gezantschap te Den Haag:
379.
F e r r i è r e . Agent K.N.S.M. te Bordeaux: 767.
Ferwerda, vice-admiraal Hen-
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d r i k u s (1885-1942). Sinds 1936 commandant zeemacht Ned.-Indië.
Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 1250; 1414; 1436.
F i l i p p o . Gezagvoerder ‘Nieuw Amsterdam’; 1340.
F i n a l y . Directeur-generaal Banque de Paris et des Pays Bas: 295; 521 vlg.
(econ. toestand Frankrijk).
F i s h e r , d r . O t t o C h r i s t . (geb. 1882). Duits bankier; sinds 1925 lid en
later vice-president Reichskreditanstalt. Vgl. Wer ist 's? (1935), p. 412: 1425.
F l a e s , A d r i a a n A l b e r t (1862-1927). 1912 consul en 1913 tot zijn dood
consul-generaal te Hamburg. Mededeling van het Ministerie van Buitenlandse
zaken te Den Haag: 211.
F l a e s , d r . R. (geb. 1902). Ned. diplomaat; o.a. 1945 gezant te Warschau.
Mededeling Ministerie van Buitenlandse zaken, Den Haag: 1022.
F l a n d i n , P a u l - E t i e n n e (1889-1958). Frans politicus; o.a. nov. 1934-mei
1935 premier; 1936 minister van buitenlandse zaken: 1087; 1122.
F l e t t n e r , i r . Uitvinder scheepsroer: 467.
F l i n e s , F r a n s G e r a r d d e (1904-1943). Stafemployé van de Ned.
Handel-Mij. te Medan: 1247 vlg.
F o c h , F e r d i n a n d (1851-1929). Frans maarschalk; kreeg in 1916 zitting
in geallieerde oorlogsraad; 15 april 1918 benoemd tot opperbevelhebber der
geallieerde legers in Frankrijk; tegenstander van concessies aan het overwonnen
Duitsland: 266; 306.
F o c k , m r . D i r k (1858-1941). Advocaat te Semarang, Batavia en Rotterdam;
1901 lid Tweede Kamer voor de Liberale Unie; 1905-1908 minister van
Koloniën, 1908-1911 gouverneur van Suriname; 1913 lid, 1917 voorzitter
Tweede Kamer; 1921-1926 gouverneur-generaal van Ned.-Indië; 1926-1933
voorzitter Vrijheidsbond; 1929 lid Eerste Kamer: 380; 393; 696 (huldiging);
710 (kwestie W. Boissevain); 712 (id.); 723 (candidatuur Van Kempen); 732
vlg. (id.); 765 vlg. (Kamerlidmaatschap Droogleever Fortuyn); 774 vlg. (id.);
800 (kwestie De Hartogh); 840 (secretariaat liberale partij); 877 vlg. (opvolging
De Graeff); 879 vlg. (suikerwetje); 962 vlg. (financiën Vrijheidsbond); 1017
(interne problemen); 1084 (fin. steun Vrijheidsbond); 1099 vlg. (overlijden
Kalff); 1167 vlg. (opvolging De Jonge); 1279 (lidmaatschap Eerste Kamer
Heldring); 1289 (viering 80ste verjaardag); 1376 (kabinetscrisis-1939).
F o k k e r , A n t h o n y H e r m a n G e r a r d (1890-1939). Ned.
vliegtuigbouwer; oprichter N.V. Ned. Vliegtuigenfabriek te Amsterdam: 1114.
F o n t a i n e . Belgisch kolonel: 841.
F o u d r a i n e , J o h a n n e s (1868-1942). Van onderaf opgeklommen in
reparatie- en constructiewerkplaatsen; machinist Holland-Amerika Lijn en
Zuid-Amerika Lijn; hoofdinspecteur, chef techn. dienst Kon. Holl. Lloyd;
1920-1930 techn. directeur idem. Vgl. Persoonlijkheden, p. 486; Mededeling
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 352; 361 vlg. (directeur Kon.
Holl. Lloyd); 412 (in verhouding tot Wilmink); 417 (moeilijkheden Kon. Holl.
Lloyd); 424 (blijft aan als directeur); 426; 427; 439; 859 vlg. (aftreden).
F r a n c k , L o u i s (1868-1937). Stichtte in 1897 het Comité Maritime
International tot internationale eenmaking van het zeevaartrecht; 1906
volksvertegenwoordiger voor Antwerpen; leider der Vlaamse liberalen;
1918-1924 minister van koloniën in het kabinet-Delacroix; 1924 hoogleraar
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zeerecht Universiteit van Brussel; 1924-1937 gouverneur der Nationale Bank
van België: 177; 707; 708; 717 vlg.; 821 (onderhandelingen met Ne-
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derland); 1004 (lezing Heldring Brussel); 1014 (id.); 1111.
F r a n c k e , J. Hoofdopzichter Kon. Ned. Heidemaatschappij: 1335.
F r a n c k e n - D y s e r i n c k , m e v r o u w : 711.
F r a n c o y B a h a m o n d e , F r a n c i s c o (geb. 1892); Spaans officier en
politicus; leider der rebellen in Sp. burgeroorlog; 1939 overwinnaar en dictator
Spanje: 1206; 1288; 1290; 1296; 1318; 1321; 1322; 1324; 1328 vlg.; 1331;
1390.
F r a n ç o i s , p r o f . d r . J e a n P i e r r e A d r i e n (geb. 1889). 1915-1954
in dienst van dep. van buitenlandse zaken, laatstelijk als raad-adviseur; 1954
secr.-generaal Permanente Hof van Arbitrage; 1920-1959 hoogleraar Rotterdam:
761 (Genève); 813 (onderhandelingen met België); 864; 1182 vlg. (internationale
toestand en opvolging De Jonge); 1188 (Volkenbond); 1323; 1460
(examenreglement); 1481 (id.).
F r a n c q u i , E m i l e L u c i e n J o s e p h (1863-1935). Belgisch minister van
staat; 1878-1896 militaire loopbaan; daarna aan ministerie van buitenlandse
zaken, o.a. consul-generaal in Shanghai; vanaf 1902 in bedrijfsleven, o.a. in
1912 bestuurder Société Générale de Belgique; 1923 onderdir. id.; 1935 dir.
id.; 1934-1935 minister zonder portefeuille. Mededeling dr. J.H.A. Ringeling,
Amsterdam: 790; 821 (onderhandelingen met Nederland); 926 vlg. (Ned.-Belg.
tolunie); 1111.
F r a n k - H e i n e . Vervalser: 784.
F r a n k e n D z n . , D. Directeur der Kas-Vereeniging te Amsterdam: 33.
F r a s e r , H.A. Vermoedelijk bankier, Toronto: 1358.
F r a s e r , J o h n A l e x a n d e r (geb. 1879). 1903-1944 verbonden aan
Dominion Securities Corp., vanaf 1916 als president. Vgl. The Canadian Who's
Who, vol. V, 1949-1951, p. 352: 1357.
F r a s e r , L e o n (1889-1945). Am. bankier; 1930-1933 dir. Bank v. Internat.
Betalingen; 1933-1935 pres. id. Vgl. Who was who in America, vol. 2, p. 197:
911.
F r e d e r i k I I I , K e i z e r (1831-1888). Zoon van Keizer Wilhelm I; 1888
Duits Keizer: 294.
F r i l i n g . Van het huis Bunge & Co. te Antwerpen: 517.
F r i s e l l , E r i k F. (1859-1942). Zweeds bankier. Vgl. Svensk Uppslagsbok,
dl. 10 (1949), p. 646: 703.
F r i t s c h , We r n e r T h o m a s L u d w i g v o n (1880-1939). 1935-1939
opperbevelhebber Duitse leger: 1180.
F r o w e i n , A b r a h a m (geb. 1873). Duits fabrikant, Elberfeld, 1919-1933
plv. voorz. Reichsverbandes der dt. Industrie und des vorläufigen
Reichswirtschaftsrates; 1945-1946 pres. German Economic Advisory Board
Vgl. Grosse Brockhaus, dl. IV (1954), p. 316: 1065.
F r o w e i n , m r . d r . W i l l e m F r e d e r i k J o h a n (1876-1958). 1908-1941
directeur Staatsmijnen. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den
Haag: 216 (maatregelen eerste wereldoorlog); 967 (econ. verhouding Duitsland);
1066 (Commissie handelsverdragen).
F r i j d a , p r o f . m r . H e r m a n (1887-1944). Ned. econoom; 1921-1940
hoogleraar Amsterdam (in '40 op last der Duitsers ontslagen): 1116; 1298; 1315.
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Frijtag Drabbe, Johan Henricus Adrianus Lodewijk von
(geb. 1873): 712 (wethouderscrisis-1927 Amsterdam); 786 (waterwegen
Amsterdam).
F u l d , R o s i n e M a r i a n e (1871-1940). Genaamd Rosy, later May-Fuld.
Mededeling van de heer Max E. Fuld en het Bevolkingsregister te Amsterdam:
39 (schooljaren met Ernst Heldring).
F u n k , Wa l t h e r (1890-1960). Duits politicus; 1933 staatssecretaris van min.
van propaganda; 1937-1939 minister van economische zaken; 1939-1943
president Reichsbank:
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1321 (president Rijksbank); 1375 (bezoek aan Nederland).
F u r s t n e r , J o h a n n e s T h e o d o r u s (geb. 1887). Marine-officier; 1938
vice-admiraal; in wereldoorlog II bevelhebber zeestrijdkrachten; na de oorlog
lid van de Raad van State: 1300; 1315; 1336 vlg.; 1429; 1432; 1436.
G a l e n L a s t , v a n : 1294.
G a l e t , G e n e r a l E. (1870-1940). Belgisch militair: 790 (kwestie militaire
conventie).
G a n d o l p h e . Leider van de Franse propaganda- en inlichtingendienst in
Nederland: 287; 298; 315.
G a r d i n e r , m r s . Museum van mrs. Gardiner: 1368.
G a r n e r , J o h n N a n c e (geb. 1868). Am. politicus; sinds 1942 congreslid;
1933-1941 vice-president V.S. Vgl. Colliers Encyclopedia (1961), p. 290: 1364
vlg.
G a r r e t t , J o h n Wo r k (1872-1942). V.S. diplomaat en bankier; 1901
diplomatieke loopbaan begonnen als secretaris Am. legatie in Den Haag; diverse
posten; aug. 1917-aug. 1919 gezant in Den Haag; 1922-1933 ambassadeur in
Italië. Vgl. Who was who in America, vol. 2, p. 205: 235 (vertrek).
G a t e s . President New York Trust te New York: 1343.
G a v i g n a n : 1343.
G a z a r , J.C. Directeur Kasvereeniging te Amsterdam: 33.
G e e l k e r k e n , d r . J.G.: 690.
G e e n , F r a n ç o i s M a r i e L e o n b a r o n v a n (1866-1944). Luit. ter zee;
adjudant, part. secretaris en kamerheer i.b.d. der Koningin: 472 vlg.; 664; 1051.
G e e r , j h r . m r . D i r k J a n d e (1870-1960). 1921-1923, 1926-1933 en
1939-1940 minister van financiën, 1925-1926 id. van binnenlandse zaken en
landbouw: 410; 414; 442 (bezuiniging); 448 (kabinetscrisis-1922); 457 vlg.
(inkomen Koningin); 470 (invoerverboden); 485 vlg. (fin. beleid en aftreden);
488 (id.); 490; 491 (opvolging); 515 Kon. Holl. Lloyd); 525
(kabinetscrisis-1923); 618 (opnieuw minister); 632 (bezoek Heldring); 645
(kabinetscrisis-1926); 648 (id.); 652; 655 (opvolging Der Kinderen); 657 (tractaat
met België); 664 (kabinetscrisis-1926); 677 (Ned. Bank); 686 (invoerrechten);
692 vlg. (protectionisme); 702 (behoud natuurmonumenten); 714 (econ. politiek);
735 (id.); 736 vlg. (waterwegen Maastricht); 738 (onderhandelingen buitenland);
759 (oordeel Colijn); 771 (budgetten musea); 772 (gouddekking Ned. Bank);
778 (waterwegen Amsterdam); 780 (id.); 788 vlg. (kwestie militaire conventie);
792 (congres Internationale Kamer van Koophandel); 795 (id.); 798 (id.); 804
vlg. (blijft aan als minister); 813 (handelspolitiek); 829 (belastingpolitiek); 841
(waterwegen Amsterdam); 842 (onderhandelingen met België); 848 (waterwegen
Amsterdam); 851 vlg. (bankgeheim en credietverlening Duitsland); 858
(waterwegen Amsterdam); 862 (Kon. Holl. Lloyd); 870 (id.); 872 vlg. (id.); 884
(conflict Ned. Bank-B.I.B.); 895 vlg. (geldmarkt en handelspolitiek); 901
(gemeentefinanciën); 906 (B.I.B.); 908 (karakteristiek); 910 (B.I.B.); 915
(Paleis-Raadhuiskwestie); 918 (waterwegen Amsterdam); 920
(spoorwegverbinding Amsterdam); 923 (id.); 930 (opvolging Vissering); 944
(id.); 946 (ziet ernst toestand in); 948 vlg. (id.); 950 (korting gemeenten); 955
vlg. (positie schatkist); 964 (consolidatie vlottende schuld); 972 vlg. (steun
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scheepvaart); 980; 990 (Ver. Rembrandt); 997 (begroting); 1004 (verhoging
invoerrechten); 1007 (steun rederijen); 1013 (natuurmonumenten); 1018
(tariefherziening); 1020 (begroting Amsterdam); 1022 (steun scheepvaart); 1024
(Raad van State); 1029 (toe-
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stand openbare financiën); 1031 vlg. (gemeente-financiën Amsterdam en
Machtigingswet); 1043 (contra Colijn); 1051 (demonstratie stadion-1933); 1052
(begroting-1934); 1087 (deflatiepolitiek); 1128 vlg. (getipt als
kabinetsformateur-1935); 1135 (bezuinigingsontwerp); 1143 (politieke positie);
1213 (regeringsambities); 1226 (verkiezingen-1937); 1230
(kabinetsformatie-1937); 1242 (id.); 1334 (verkiezingen Provinciale
Staten-1939); 1381 vlg. (kabinetsformateur-1939); 1385 (met vacantie); 1395
(uitbreken tweede wereldoorlog); 1411 vlg. (consolidatielening); 1416 (bezoek
Heldring); 1419 (staatslening en radiopraatje); 1423 (oorlogsgevaar); 1426
(mislukking staatslening); 1427 (niet opgewassen tegen de tijd); 1429 (zoekt
opvolger); 1430 (nieuwjaarsrede); 1432 vlg. (verhouding tot zijn ambtenaren;
belasting-, prijs- en leningspolitiek); 1436 vlg. (id.); 1440 (id.); 1449 (gewenste
vervanging door Colijn); 1451 (critiek op Colijn); 1453 (militaire
aanschaffingspolitiek); 1518 vlg. 1523 vlg.; 1548; 1615; 1657.
G e e r , J e a n n e M a r i a d e (1870-1948). Gehuwd met jhr. mr. L.A. van
Schuylenburch (1870-1935), burgemeester van Bennebroeck: 39 (schooljaren
met Ernst Heldring).
G e e r t s e m a , m r . d r . C a r e l C o e n r a a d (1843-1928). Oprichter en lid
fa. Geertsema, Feith en Co., bankiers te Groningen, commissaris der Koningin
in Groningen; 1907-1928 comm. Ned. Bank: 621.
G e e r t s e m a , m r . J o h a n H e r m a n (1816-1908): 689.
G e e r t s m a , m r . J o h a n H e r m a n (1881-1921). Lid hoofd-directie der
Rott. Bankver: 346.
G e i s d e r v e r , G.J.F. 1922-1923 lid Kamer van Koophandel te Amsterdam:
437.
G e l d e r , H e n d r i k P i e t e r v a n (geb. 1881). Procuratiehouder Canadian
Bank of Commerce, Toronto. Zoon van P.v. Gelder: 1356 vlg.
G e l d e r , P i e t e r v a n (1848). Agent en commissionair in hout; lid firma
H.E. van Gelder & Co., A'dam: 1356.
G e l d e r e n , p r o f . J a c o b v a n (1891-1940). Ned. econoom; 1928-1933
hoogleraar Batavia; 1937-1940 idem Utrecht; 1937 lid Tweede Kamer: 1100;
1144; 1146; 1164; 1192; 1219; 1263; 1619 vlg.; 1623 vlg.; 1627 vlg.; 1630.
G e l d e r m a n , H e r m a n J o h a n H e n d r i k (1857-1933). 1888-1932 lid
der fa. H.P. Gelderman & Zonen, Oldenzaal: 1309.
G e l d e r m a n , H.P.: 1147.
G e l d e r m a n , J o a n (geb. 1877). Twents industrieel; 1905 lid der fa., later
directeur van id.; N.V.H.P. Gelderman & Zonen, Oldenzaal; 1928-1937 lid
Eerste Kamer: 686 vlg. (vertegenwoordiging econ. conferentie Genève); 713
(liberale partij); 714 (econ. voorlichting Juliana); 732 (candidatuur Van Kempen);
765 (kamerlidmaatschap Droogleever Fortuyn); 948 (in verhouding tot Ruys
en Verschuur); 949 (positie gulden); 955 vlg. (id.); 1006 (verhouding tot
Duitsland); 1066 (Commissie handelsverdragen); 1075; 1140 (missie Baltische
landen); 1144 (missie Zuid-Amerika); 1147 vlg. (id.); 1154 (id.); 1234; 1299
(lid Eerste Kamer); 1309 (id.); 1340; 1376 (kabinetscrisis-1939); 1459
(onderzoekcommissie).
G e l i s s e n , p r o f . d r . i r . H e n r i C a s p a r J o s e p h H u b e r t (geb.
1895). 1930 hoogleraar Tilburg; 1935-1937 minister van economische zaken;
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1946-1955 Ned. gedelegeerde Agence Interalliée te Brussel; pres. directeur
Prov. Limb. Electr. Mij.; vele commissariaten: 1089 (scheepvaartsteun); 1123
(opgetreden als minister); 1125 vlg. (bezoek Heldring); 1130 (blijft aan als
minister); 1131 (missie Zuid-Amerika); 1135; 1139 vlg. (bezoek Heldring);
1141 (industrialisatie-
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politiek); 1144 (missie Zuid-Amerika); 1146 (steun Java-China-Japan Lijn);
1147 vlg. (missie Zuid-Amerika); 1154 vlg. (id. en Industrie-Bank); 1168 (Kon.
Holl. Lloyd); 1172 (id.); 1175 vlg. (evenredige vrachtverdeling); 1178 (kwestie
devaluatie); 1185 vlg. (missie Zuid-Amerika); Kon. Holl. Lloyd; Econ.
Voorlichtingsdienst); 1194 (clearing Spanje); 1199 (missie Zuid-Amerika);
1202 (Econ. Raad); 1203 (devaluatie); 1230 (aftreden en karakteristiek); 1628
(Kon. Holl. Lloyd); 1634 (id.).
G e o r g e V (1865-1936). Koning van Engeland; huwde 6 juli 1893 prinses
Mary van Teck, regeerde van 1910-1936: 89; 266.
G e o r g e VI (1895-1952). Duke of York; 1936-1952 koning van Engeland:
1350; 1449 (audiëntie Colijn).
G e o r g e , h e r t o g v a n K e n t , P r i n s (1902-1942): 1089; 1191.
G é r a r d , M a x - L é o (geb. 1879). Belgisch bankier; o.a. 1926-1935 dir.-gen.
Fonds d'Amortissement de la Dette Publique; 1938 minister van financiën: 822
vlg.; 1040; 1544.
G e r b r a n d y, p r o f . m r . P i e t e r S j o e r d (1885-1961). 1930-1939
hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam; 1939-1942 minister van justitie;
1940-1945 minister-president; 1941-1942 minister van koloniën; 1942-1945
id. van alg. oorlogvoering; 1948-1958 lid Tweede Kamer: 1383 (opgetreden als
minister); 1429 (Onteigeningswet); 1452 (zetelverplaatsing).
G e r k e , P e t r u s J o h a n n e s (1888-1968). Hoge ambtenaar, sinds 1910 ter
algemene secretaris in Batavia; voorts o.a. 1926-1930 thesaurier-generaal dep.
van financiën; 1930-1935 alg. secr. van het gouvernement van Ned. Indië;
1945-1948 in Indonesië werkzaam; 1948-1950 minister van financiën deelstaat
Passoendan: 1461.
G e r r e t s o n , F r e d e r i k C a r e l (1884-1958). Ned. dichter onder pseudoniem
Geerten Gossaert en hoogleraar; 1920 directie-secretaris Kon. Petroleum Mij.;
1925-1954 hoogleraar kol. geschiedenis in Utrecht; lid Eerste Kamer: 757
(Belgisch verdrag).
G e r r i t s e n , H.J. (1851-1921). In het Gedenkboek Ned. Ver. aangeduid als
‘ons aller vriend’ (p. 42): 88.
G e r s t l , d r . Havenarts te Carácas: 428.
G e r z o n , E d u a r d (1861-1935). Directeur der N.V. Gerzon's
Modemagazijnen, A'dam: 625; 710 (contra W. Boissevain); 920.
G e s t e l , L e o (1881-1941). Ned. tekenaar en schilder: 234; 240; 246; 248.
G e v e r s , W i l l e m A l e x a n d e r F r e d e r i k b a r o n (1856-1927). Ned.
diplomaat; 1906-1927 gezant te Berlijn: 578 (Duitse spoorwegtarieven); 609
vlg. (id.); 612 vlg. (id.); 620 (id.); 645 (overeenkomst met Duitsland); 676 (id.);
682 (oorlogsverklaring-1917).
G e v e r s D e y n o o t , j h r . E d m o n d A r n o l d L o u i s (1863-1914).
Officier van het Ned. leger: 107.
G e y l , p r o f . d r . P i e t e r C a t h a r i n a A r i e (1887-1966). 1913-1919
correspondent N.R.C. in Londen; 1919 hoogleraar universiteit te Londen;
1936-1958 hoogleraar algemene en vaderlandse geschiedenis rijksuniversiteit
te Utrecht: 260 (kennismaking met Heldring 1918); 678 (tractaat met België).
G e y n s t , J o s e p h d e . Oud-redacteur l'Étoile, Brussel: 1005.
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G e y s e n d o r f e r , G e r r i t J o h a n n e s (1892-1947). Ned. vliegenier; 15
juni-23 juli 1927 eerste vlucht Amsterdam-Batavia-Amsterdam. Mededeling
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 706.
G e i j t , A n t h o n i e H e n d r i k v a n (1857-onbekend). 1878 in dienst Ned.
Handel-Mij. in Suriname, alwaar in 1889 opgeklommen tot enige agent; 1893
hoofd-administrateur Assahan Tabak Mij.; 1896
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secretaris en 1901-1906 lid van de factorij der Nederlandsche
Handel-Maatschappij in Ned.-Indië: 73; 101.
G i d e , C.: 382.
G i e l . Verbonden aan de Factorij der Ned. Handel-Mij. te Batavia: 1251.
G i e s s e n : 1079.
G i p s , A d r i a a n (1873-1957). 1902 ass. hoofdagent Holland-Amerika Lijn
te New York; 1906 hoofdagent H.A.L. te New York; 1912-1933 directeur idem
te Rotterdam; 1933-1957 commissaris idem. Mededeling van de heer A.D.
Wentholt voor de Holland-Amerika Lijn te Rotterdam: 327 vlg. (teruggave
schepen); 1340.
G i s p e n , d r s . J o h a n n e s H e n d r i k (geb. 1905). 1934-1939 referendaris
dep. van economische zaken; 1939 directeur Organon Oss; febr.-juni 1945
minister van handel, nijverheid en landbouw; 1947 lid raad van bestuur
Zwanenberg-Organon: 1094 vlg.
G l a d s t o n e , W i l l i a m E w a r t (1809-1898). Engels liberaal staatsman.
Heldring maakte hem in zijn nadagen mee; in 1892 had hij zijn vierde ministerie
gevormd, in 1894 trok hij zich wegens een ooglijden terug: 88; 107.
G l ä s s e l . Directeur Norddeutsche Lloyd: 658; 871; 995.
G l e i c h m a n n , L o u i s e (geb. 1906). Een nicht van Heldring, trouwde met
Albert Ruys (geb. 1904); employé te Batavia: 1076.
G l e i c h m a n , P a u l (geb. 1904). O.a. procuratiehouder fa. Tideman en Van
Kerchem te Soerabaja: 984; 1041.
G l e i c h m a n , T h e o d o o r G e o r g e (geb. 1910). Employé Kon. Paketvaart
Mij.; dir. Stoomvaartmij. ‘Oceaan’, A'dam: 802.
G l e i c h m a n , T h o m a s T h e o d o r e (1874-1923). Lid fa. Milders en
Gleichman te Rotterdam; daarna id. fa. Gleichman en Van Heemstra, in effecten,
te Amsterdam, getrouwd met Heldrings zuster Anna E.: 7 (inleiding); 468.
G l e i c h m a n - H e l d r i n g , A n n a E l i z a b e t h (1882-1964). Halfzuster
van Ernst Heldring, gehuwd met Th.T. Gleichman: 7 (inleiding); 40.
G l e i c h m a n - d e G r a e f f , A n n a M a r i a n n e (geb. 1904). Getrouwd
met Paul Gleichman: 984; 1041.
G l i v i c : 1545.
G l o v e r , S i r E r n e s t W i l l i a m (1864-1934). Verbonden aan het ministerie
van scheepvaart; partner in Glover Bros., Shipowners, Ship and Insurance
Brokers. Londen. Vgl. Who was who, 1929-1940, p. 522: 255.
G l ü c k s t a d t , E m i l R a f f a e l (1875-1923). Deens bankier; dir. Danske
Landmansbank. Vgl. Dansk Biografisk Leksikon, VIII (1936), p. 174: 315; 326;
328; 344 (valutaconferenties).
G n e i s t , G.H. v o n . 1915-1919 legatieraad Duitse gezantschap te Den Haag:
246.
G n u l d , d r . Syndikus Kamer van Koophandel Bremen: 466.
G o b e e . Hoofd bureau Inlandsche Zaken te Batavia: 1273.
G o c k i n g a , J h r . H e n r i C o r n e i l l e Wo l t e r (1892). Agent van de
Stoomvaart Mij. ‘Nederland’ te Sabang; dir. Prins Bernhard Stichting: 1246
vlg.
G o d d e n , J o h n . Directeur N.V. Mijnmaatschappij Curaçao: 429; 850.
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G o e b b e l s , d r . J o s e f (1897-1945). Duits nazi-politicus; 1933-1945 minister
van voorlichting en propaganda: 1161; 1289; 1344.
G o e d e w a a g e n , K a r e l G u s t a a f (1891-1945). Sinds 1911 bij
Incasso-Bank; sinds 1921 directeur idem: 588.
G o e m a n B o r g e s i u s , m r . A.H.: 1339.
G o e m a n , H e n d e r i k (geb. 1898). Aanvankelijk bankier; na 1945 in de
buitenlandse dienst: 1481.
G o e r i n g , H e r m a n n (1893-1946). Duits politicus; o.a. 1932 voorzit-
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ter Rijksdag; 1933 rijksminister voor luchtvaart; Pruisisch min.-president; 1939
eerste opvolger Hitler: 1161; 1392; 1414.
G o e s , G.W. v a n d e r (gestorven in 1924). Trad in 1915 in dienst van de
N.O.T.; oktober 1915 secretaris Uitvoerende Commissie, evenals S.M.D. Valstar;
1917 lid commissie voor de scheepvaart der N.O.T.; 1919 lid raad van bijstand
van het rijksbureau voor de scheepvaart. Vgl. Van Manen, de Ned. Overz.
Trustmij., dl. II, p. 240; IV, p. 46; VI p. 17, 197: 217; 257.
G o l d e n w e i s e r , E m a n u e l A l e x a n d e r (1883-1953). Am. econoom;
sinds 1925 directeur Div. of Research and Statistics Federal Reserve Board.
Vgl. Who was who in America, vol. 3: 1355.
G o l d s c h m i d t , J a k o b . Dir. Darmstädter & Nationalbank: 609; 776 vlg.;
927.
G o l t s t e i n , m r . W i l l e m b a r o n v a n (1831-1901).
Conservatief-onafhankelijk staatsman; 1874-1876 en 1879-1882 minister van
koloniën; 1894-1899 gezant te Londen: 87.
G o o d e , S i r W i l l i a m A t h e l s t a n e M e r e d i t h (nietopgegeven-1944).
Engels hoge ambtenaar en journalist; o.a. 1920-1921 pres. Oostenrijkse sectie
Herstelcommissie. Vgl. Who was who, 1941-1950, p. 445: 356.
G o r d e n , G e o r g e . Canadees senator: 1357.
G o r d o n , Wa l t h e r L o c k h a r d t (geb. 1906). Canadees fin. ambtenaar;
vgl. The Canadian Who's Who, vol. IX, 1961-1963, p. 427.: 1360.
G o r d o n - L e i t h , m r s . E l i z a b e t h M a r j o r i e . Vgl. The Canadian
Who's Who, vol. IX, 1961-1963: 1360.
G o r i s s e n . Verbonden aan H.G.Th. Crone te Batavia: 1251.
G o r s i r a . Arts te Carácas: 428.
G o r s i r a , C h r i s t o f f e l S t e i n m e i e r (1872-onbekend). Agent van
scheepvaart- en andere maatschappijen op Curaçao, Willemstad: 428.
G o s e l i n g , m r . C a r o l u s M a r i a J o a n n e s F r a n c i s c u s (1891-1941).
1937-1939 minister van justitie: 1130 (oppositie Colijn); 1135
(bezuinigingsontwerp); 1171 (opvolging Aalberse); 1176 (ministeriële ambities);
1213 (politieke positie); 1229 vlg. (opgetreden als minister); 1242
(kabinetsformatie-1937); 1316 (vluchtelingen); 1377 (kabinetscrisis-1939);
1379 (id.).
G o u d r i a a n , A l b e r t J o h a n M a r i e (1871-1945). In 1905 oprichter,
met H.A. van Nievelt, van Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaart Mij en
de fa. van Nievelt, Goudriaan & Co. te Rotterdam; directeur en vennoot dezer
ondernemingen; talrijke commissariaten en nevenfuncties. Vgl. Bouman,
Behouden vaart: 208; 225 (maatregelen eerste wereldoorlog); 347 vlg.
(verbinding Oost-Azië); 374 (concurrentiestrijd); 387 vlg. (Oost-Aziëlijn); 436
(V.N.S.); 439 (Britsch-Indië lijn); 441 (Kon. Holl. Lloyd); 450 vlg. (Afrikavaart);
487 (id.); 498 (bedrijfsresultaten); 502 (Afrikavaart); 504 vlg. (id.); 625
(karakteristiek); 634 (tractaat met België); 846 (V.N.S); 848 (id.); 855
(onderhandelingen met België); 955 (positie gulden); 992 (staking); 1007 (steun
rederijen); 1022 (id.); 1027 (id.); 1168 (Kon. Holl. Lloyd); 1172 (id.); 1181
(id.); 1438 (id.); 1510 (Holland-Zuid-Afrika Lijn).
G o u d r i a a n , p r o f . d r . i r . J a n (geb. 1893). 1928-1938 medew. en
onderdir. bedrijfsorganisatie Philips, Eindhoven; 1938-1945 president Ned.
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Spoorwegen; 1926 hoogleraar, Rotterdam; 1936 idem Delft; 1949 idem Pretoria;
1934 medeoprichter en bestuurslid Ned. Ver. voor waardevast geld: 1045 (Ver.
v. waardevast geld); 1049 (aanval op gouden standaard); 1059; 1315 (toestand
staatsfinanciën).
G o u d s m i t , F.G. Vgl. Gedenkboek Ned. Ver., p. 97: 88.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1727
G o u d s t i k k e r , E.J.: 889.
G o u d s t i k k e r , J. Kunsthandelaar te Amsterdam: 889; 1070 vlg. (veiling
collectie-Heldring).
G o u r d e a u , G a s t o n . 1930-1931 staatssecr. publieke werken en tourisme;
1932 id. toerisme: 1416; 1426 vlg.; 1441.
G r a a d t v a n R o g g e n , W i l l e m (1879-1945). 1911-1918 hoofdredacteur
Utrechtsch Dagblad; 1916 secretaris-generaal Ned. Jaarbeurs te Utrecht: 904;
937 vlg. (Econ. Voorlichtingsdienst); 1158 (id.).
G r a a f f , d r . A. de. Journalist Nieuwe Rotterdamsche Courant: 1314; 1338;
1389.
G r a a f , i r . W i c h e r t A r e n d d e (1880-1970). 1926-1947 dir. publieke
werken A'dam. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 754;
778 (uitbreiding Amsterdam); 1126 (id.).
G r a a f f , S i m o n d e (1861-1948). 1919-1925 en 1929-1933 minister van
koloniën: 380; 387; 481 (Javasche Bank); 495 (West-Indië); 496 (request
Suriname); 544 vlg. (oordeel Deterding); 573 (standbeeld Van Heutsz); 576;
719 (Genève); 763; 804 (minister van koloniën); 877 (opvolging De Graeff);
879 (opvolging De Graeff); 891 vlg. (id.); 898 vlg. (id.); 913 vlg. (id.); 922
(benoeming De Jonge); 965 (Java-China-Japan Lijn); 968 vlg. (verzoek steun
K.N.S.M.); 977 (verhouding tot De Jonge); 1223 (subsidie Java-China-Japan
Lijn).
G r a d y , d r . H e n r i F r a n c i s (1882-1957). Am. diplomaat; 1937-1939
ass. minister van buitenl. zaken; 1941-1947 ambassadeur in India; 1947-1948
idem Griekenland; 1948-1950 idem Iran. Vgl. Who was who in America, vol.
3: 1352.
G r a e f f , j h r . m r . A n d r i e s C o r n e l i s D i r k d e (1872-1957).
1914-1916 lid Raad van Ned.-Indië; 1917-1918 vice-president id.; 1926-1931
gouverneur-generaal Ned.-Indië; 1933-1937 minister van buitenlandse zaken:
669; 700 (beleid in Indië); 708 (id.); 717 (Volksraad); 719 vlg. (critiek Colijn);
733 (beleid); 804 (id.); 877 vlg. (opvolging); 891 vlg. (id.); 900 (id.); 984; 1038
vlg. (opgetreden als minister); 1040 vlg. (bezoek Heldring); 1042
(kabinetsformatie-1933); 1046 (taakverdeling); 1079; 1080 (onderhandelingen
Japan); 1086 (bezuinigingen); 1094 (id.); 1115 vlg. (onderhandelingen met
België); 1117 (bezuinigingsplan); 1121; 1125 vlg. (missie Zuid-Amerika); 1131
(kabinetscrisis-1935 en id.); 1140 (missie Zuid-Amerika); 1154 vlg. (id.); 1170
(verhouding tot dep. van econ. zaken); 1180; 1182 (internationale toestand);
1188 vlg. (id. en Carnegie Comité); 1194 (benoeming Patijn); 1197; 1199 (missie
Zuid-Amerika); 1204 vlg. (diplomatieke vacatures); 1208 Genève); 1225
(omzetting gezantschap Londen in ambassade); 1230 (aftreden en karakteristiek);
1242 (kabinetsformatie: 1937); 1273 (bewind in Indië); 1283 (id.); 1332 (uitstel
reis New York); 1345 (bezoek wereldtentoonstelling te New York).
G r a e f f , j h r . D i r k d e (1833-1916). Ned. diplomaat; o.a. minister-resident
van Ned. in Japan. Meded. dr. J.H.A. Ringeling te A'dam: 104.
G r a e f f , j h r . J a c o b d e (geb. 1875). Zoon van jhr. Dirk de Graeff: 104.
G r a f f o r d . Vice-president First National Bank, Boston: 1367.
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G r a h a m , W i l l i a m (1887-1932). Engels politicus, 1929-1931 president of
the Board of Trade. Vgl. Who was who 1929-1940, p. 541: 810 (Genève); 847
(id.); 1533; 1549.
G r a n d i d i e r , d r . G u i l l a u m e (1873-1963). Frans geograaf; o.a. 1918-1939
secr.-generaal Société de Géographie de Paris, Vgl. Grand Larousse: 315.
G r a n v i l l e , G e o r g e L e v e s o n G o w e r , e a r l (1872-1939). Engels
diplomaat, o.a. 1926-1928 gezant in Den Haag: 713.
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G r a z i a n i , m a a r s c h a l k R o d o l f o (1882-1955). Italiaans generaal, nam
deel aan de Abessijnse veldtocht: 1173; 1416.
G r e g o r y , s i r T h e o d o r e (geb. 1890). Engels economist en
regeringsadviseur; o.a. 1927-1937 hoogleraar economie, Universiteit van Londen.
Vgl. Who's who 1961, p. 1242: 1065; 1124; 1617 vlg.
G r e i n , J a c k T. (1862-1935). Journalist en toneelleider, stichter en artistiek
leider van het Duitsche Theater te Londen. Vgl. Schoonderwoerd, Grein; Wie
is dat (1902), p. 173; N.R.C., 2 december 1922: 88.
G r e i n , L. (geb. 1872). Hij was de tien jaar jongere broer van de bekende Jack
T. Grein. L. Grein was musicus en muziekcriticus: 39 (schooljaren met Ernst
Heldring); 40 (id.).
G r e i s e r , A r t h u r K a r l (1897-1946). Nat.-soc. politicus, o.a. president
Dantzig. Vgl. Grosse Brockhaus, dl. V (1954), p. 34: 1191.
G r e u p , d r . G e r r i t M a t t h e u s (1896-1968). 1930 secretaris der Kamer
van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam; 1942-1961 alg. secretaris idem;
daarna voorzitter Ned. Orkeststichting Concertgebouworkest. Vgl. F.L.
Schimsheimer, in Econ.-Historisch Jaarboek (1969), blz. 339: 1335.
G r e y , S i r E d w a r d (1862-1933). Engels staatsman; 1892-1895
onderstaatssecretaris van buitenlandse zaken; 1905-1916 minister idem; 1916
gezant te Washington: 191 (uitbreken eerste wereldoorlog); 195; 518.
G r o , W i l l e m l a (1874-1948). Dir. Banque de Paris et des Pays Bas. Meded.
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 308; 556; 590 (Bank v.d. Middell.
Zee); 823 (credietverlening Duitsland); 825 (B.I.B.); 830 (id.); 831
(credietverlening Duitsland); 833 (id); 836 (id.); 846 (id.); 851 (id.).
G r o b e t , H e n r i (1864-onbekend). Directeur metaalindustrie; tijdens de
oorlog dir.-gen. Société de Surveillance: 313.
G r o e n e n b e r g , J.C. (1896-1945). Inspecteur van het Ned.-Ind. Landsyndicaat:
lid van de gemeenteraad van Pematäng Siantar, wethouder van Financiën van
Pematäng Siantar: 1275 vlg.
G r o e n e v e l d t , W i l l e m P i e t e r (1841-1915). Voorzitter 1897-1899. Vgl.
Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Genootschap (1933), p. VIII. G. was sinoloog,
secretaristolk van de legatie te Peking; 1887 directeur departement Onderwijs
in Ned.-Indië; 1889-1895 lid en vice-president Raad van Indië: 181.
G r o e n e v e l d t M e y e r , d r . W i l l e m L y k e l e (1897-1964). 1934-1962
in dienst departement van econ. zaken, laatstelijk als dir.-generaal middenstand:
1095; 1178.
G r o e n m a n , m r . F r a n s E y s o (1883-1943). Ned. diplomaat; o.a. sinds
1935 gezant te Carácas. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den
Haag: 1190; 1362.
G r o n a u . Kunstexpert: 683 vlg.; 710.
G r o o t , H o f s t e d e d e : zie H o f s t e d e d e G r o o t .
G r o o t h o f f , i r . A r n o l d (geb. 1883). 1924-1954 lid raad van Beheer
Biliton Mij.: 1036.
G r o s k a m p , H e n r i A n t o i n e R o b b é (1874-1939). Directeur
Amsterdamsche Superfosfaatfabriek, opgericht in 1906. Vgl. Bloembergen, Vijf
en zeventig jaar, p. 74. Meded. Dr. J.H.A. Ringeling, Amsterdam: 79.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

G u é p i n , m r . C o r n e l i s H e r m a n (1874-1935). 1899-1918 advocaat en
procureur; 1918-1923 directeur Ned. Handel-Mij.; lid Prov. Staten. Vgl. over
hem nog hier p. 860: 221 (karakteristiek); 419 (Kon. Holl. Lloyd); 480 (verlaat
Ned. Handel-Mij.); 482 (id.); 550 (verlies Ned. Handel-Mij.); 629 (tractaat met
België); 631 (id.); 634 (id.); 718 (Ver. v. Econ. Politiek); 721 (Postraad); 733
(hoofdbestuur
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Vrijheidsbond); 766 (mogelijk Kamercandidaat); 800 (verkiezingen Eerste
Kamer); 945 (onderhandelingen met België); 1023 (lezing Polak); 1133
(overlijden en karakteristiek).
G u e r r e r o , J o s é G u s t a v o (1876-1958). Salvadorees, staatsman en jurist:
810 (Genève).
G u l d e n . Architect te Amsterdam: 1319.
G u l i k , G e r r i t v a n (1862-1929): 80 vlg. (Londense tijd met Ernst Heldring);
801 (overlijden).
G u n n i n g , p r o f . d r . J.W. Lid der Vrijdagsche Vereeniging te Amsterdam:
9 (in verhouding tot B. Heldring).
G u s t a a f V (1858-1950). Sinds 1907 koning van Zweden: 479.
G u t t , C a m i l l e (geb. 1884). Belgisch politicus; o.a. minister van financiën
in kabinet-Theunis (1934) en -Pierlot (1939); 1946 voorz. Internat. Monetaire
Fonds. Vgl. Who's who in Belgium 1957-1958, p. 305: 1065.
G u y o t , Yv e s (1843-1928). Frans economist en politicus; deputé; 1889-1892
minister van openbare werken; fervent vrijhandelaar: 315; 517.
G i j n , m r . d r . A n t o n v a n (1866-1933). 1916-1917 minister van financiën:
225; 420 (goudpolitiek); 435 (balanscommissie Ned. Bank); 471 (contra
Vissering); 475 (id.); 622 vlg. (karakteristiek); 724 (opvolging); 981; 1035
(overlijden en karakteristiek); 1037 (begrafenis).
H a a k o n V I I (1872-1957). 1905-1957 koning van Noorwegen: 481; 1447.
H a a n , H.P. de. Oud-gezagvoerder K.N.S.M.; secr. Ver. v. Werkgevers op
Scheepvaartgebied te Amsterdam: 127; 1370.
H a a r , j r . J o a n n e s (J a n ) t e r (1868-1941). Koopman; 1901 lid
gemeenteraad Amsterdam; 1921-1929 en vanaf 1934 wethouder van Amsterdam;
1930 lid Eerste Kamer voor de Christelijk-Historische Unie. Mededeling
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 434 vlg. (brug over het IJ); 645
(waterwegen Amsterdam); 698 (waterwegen Amsterdam); 702 vlg. (id.); 712
(wethouderscrisis-1927); 731 (waterwegen Amsterdam); 746 vlg. (id.); 779 vlg.
(id.); 786 (waterwegen Amsterdam); 790 vlg. (id.); 801 (crisis B. & W.); 1293
(huldiging); 1415 vlg. (begrafenis Van Aalst).
H a a s . Secretaris Verkeerscommissie Internationale Kamer van Koophandel:
709.
H a a s , H.A. d e : 849.
H a a s t e r s . Kapitein Kon. Ned. Stoomboot-Mij.: 1370.
H á c h a , E m i l (1872-1945). Tsjechisch jurist en politicus; 1938 president
als opvolger van Benesj: 1391.
H a c k e , d r . i r . A a r t H e n d r i k W i l l e m (geb. 1893). 1932-1948
dir.-generaal van de arbeid: 1063; 1378.
H a c k f e l d t . Te Honoloeloe; werd niet nader getraceerd: 98.
H a d d o n . Verbonden aan Francis Peek & Co. Ltd. te Batavia: 1263.
H a e n s c h e l . Senior partner M. Knoedler & Co. Inc. te New York: 1370.
H a e r s m a d e W i t h , j h r . m r . H e n d r i k M a u r i t s v a n (1884-1945).
Ned. diplomaat, o.a. gezant te Berlijn; 1944-1945 ambassadeur, Parijs: 1162;
1189; 1205; 1431.
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H a e r s o l t e , m r . A l b e r t b a r o n v a n (1879-1956). Advocaaten procureur
te Amsterdam: 1404.
H a e r s o l t e , m r . d r . W i l l e m F r e d e r i k A n t o n i , b a r o n (geb.
1904). Advocaat en procureur te Amsterdam: 1060.
H a g a , d r . B a u k e J a n (1890-1942). 1913-1942 ambtenaar binnenlands
bestuur Ned.-Indië; 1935-1937 resident der Molukken; 1937 resident Zuideren Oosterafdeling Borneo; 1938-1941 gouverneur Borneo. Meded. Dr. J.H.A.
Ringeling, Amsterdam: 1247 vlg.
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H a h n , O t t o B e r n h a r d v o n (1880-1935). Duits consulair ambtenaar;
consul-gen., A'dam. Vgl. Genealogisches Handbuch, bnd. I (1961), p. 103: 917.
H a i g h t , C h a r l e s : 707.
H a l b e r t s m a , H y l k e , (geb. 1895). Lid fa. Tiedeman en Van Kerchem,
Batavia; id. fa. Van Heekeren & Co., A'dam: 1002.
H a l b e r t s m a - v a n L e n n e p , S a r a (geb. 1897): 1002.
H a l i f a x , E d w a r d F r e d e r i c k L i n d l e y Wo o d , l o r d (1881-1959).
Engels politicus; 1938-1940 minister van buitenlandse zaken; 1941-1946
ambassadeur te Washington: 1180; 1336; 1375; 1448 vlg.
H a l l , m r . A d r i a a n F l o r i s v a n (1870-1959). 1895 directeur A'damsch
Trusteeskantoor; 1903-1910 lid fa. Jan Kalff en Co.; 1910-1932 lid fa. H. Oyens
en Zonen te A'dam; sinds 1932 commissaris van de in een n.v. omgezette firma;
1911-1931 lid Kamer van Koophandel en Fabrieken Amsterdam: 434; 988;
1163; 1169.
H a l l , F l o r i s A d r i a a n v a n (1902-1961). Lid der firma Van Hall & Co.,
assuradeurs te A'dam: 988.
H a l l , J a n v a n (1866-1940). Directeur Houthandel v.h. Eindhoven en Zoon
te Zwolle: 94.
H a l l , M a u r i t s C o r n e l i s v a n (1901-1965). Sinds 1937 directeur Ver.
Cargadoorskantoor te Amsterdam: 1411.
H a l l , Wa l r a v e Va n (1906-1945): 1456.
H a l l - B o i s s e v a i n , P e t r o n e l l a J o h a n n a v a n (geb. 1873): 1281.
H a l l - H e l d r i n g , G e e r t r u i d a O l g a v a n (geb. 1908): 988.
H a l l e r , R. d e . Zwitsers bankier; viceprésident Direction Générale Banque
Nationale: 326; 328 vlg. (financiële besprekingen Parijs); 344
(valutaconferenties).
H a m e l , p r o f . m r . J o o s t A d r i a a n v a n (1880-1964.) 1910 hoogleraar
Universiteit van Amsterdam; 1917 lid gemeenteraad en lid Tweede Kamer;
1918 directeur Volkenbond; 1925-1929 hoge commissaris Volkenbond in
Danzig: 252; 279; 301; 325 (onderhoud Heldring); 552 (over Hunger); 1024
(lezing economie na de crisis).
H a n i ë l , F r a n z (geb. 1883). Duits grootindustrieel; dir. Gute Hoffnungshütte:
1425.
H a n n e m a , m r . S j o e r d (1847-1921). 1902-1919 secr.-generaal departement
van buitenl. zaken: 233.
H a r d e m a n , J o h a n n e s (1885-1962). Aanvankelijk Indisch hoge ambtenaar;
1926-1929 dir. onderwijs en eredienst; 1931-1949 hoofd afd. fin. en begroting
van dep. van koloniën en raadadviseur: 1432.
H a r d i n g , Wa r r e n G a m a l i e l (1865-1923). 1921-1923 president der
Verenigde Staten: 490 vlg.; 1185.
H a r e n N o m a n , T h . J. v a n : 197.
H a r i n x m a t h o e S l o o t e n , m r. B i n n e r t P h i l i p , b a r o n v a n
(geb. 1893). Ned. diplomaat, o.a. zaakgelastigde in Noorwegen, Turkije en
Bulgarije; 1938 gezant te Brussel: 987; 1082 vlg. (ziekte en overlijden B.
Heldring); 1189 (kwalificatie); 1247 (gezantschap Brussel); 1289 (bezoek
Heldring).
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H a r i n x m a t h o e S l o o t e n , m r. P i e t e r A l b e r t Vi n c e n t b a r o n
v a n (1870-1954). 1909-1945 commissaris der Koningin in Friesland; bestuurslid
van de Ver. tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland: 699; 1023 (getipt
voor Raad van State); 1071 (bezoek Heldring).
Harinxma thoe Slooten-Scheidius, Maria Helen Edith
E r n e s t i n e v a n (geb. 1903): 987; 1289.
H a r r i s , R. H o n . F r e d e r i c k L e v e r t o n (1864-1926). 1900 parlementslid;
1916-1918 parliamentary secretary ministerie van blokkade; under secretary
for foreign affairs. Vgl. Who was who (1916-1928), p. 467: 231; 241; 252; 256
vlg. (onderhandelingen Londen); 267 vlg. (id.); 276 (in verband met
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Wilhelm II); 308; 330.
H a r r i s o n , G e o r g e L. (1887-1958). 1928-1940 gouvernor Federal Reserve
Bank of New York. Vgl. Who was who in America, vol. 3; vgl. over hem
Friedman and Schwartz, Monetary History of the U.S.: 1353; 1371.
H a r t , m r . G e o r g e H e n r y C h a r l e s (geb. 1893). Hoge ambtenaar
Ned.-Indië; 1934-1937 dir. Econ. Zaken, Batavia. Over de alg. achtergrond van
Harts missie naar Nederland: Hirschfeld, Herinneringen 1933-1939, p. 74 vlg.:
1164 vlg.; 1171 vlg.; 1408; 1410 vlg.; 1422; 1425.
H a r t , J a n Wa l t e r . Kleermaker te Amsterdam: 1164.
H a r t N i b b r i g , F e r d i n a n d (1866-1915). Nederlands schilder, etser,
lithograaf en ontwerper van reclames en boekbanden: 336.
H a r t e v a n Te c k l e n b u r g , m r . J o a n n e s J o s e p h u s I g n a t i u s
(1853-1937). Minister van financiën (1901-1905): 8 (verhouding tot B. Heldring).
H a r t m a n n , d r . : 895.
H a r t o g : 1173.
H a r t o g h , d r . M a u r i t s d e (1876-1952). Arts; lid Prov. Staten van
N.-Holland: 800 vlg. (verkiezingen Eerste Kamer); 848 (chantage).
H a r t s e n , j h r . P i e t e r (1833-1913). 1875-1902 directeur der Nederlandsche
Handel-Maatschappij; 1871-1875 voorzitter der Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Amsterdam. Getrouwd met jkvr. Carolina Carina
Hartsen-Janssens (1832-1896). Vgl. Mansvelt, Geschiedenis, II: 33 (in
verhouding tot B. Heldring); 34 (id.); 50 (id.).
H a r t s i n c k , Wi l l e m G e o rg e F r e d e r i k v a n M a r s e l i s
(1870-omstreeks 1930): 53 vlg. (jeugdjaren met Ernst Heldring); 63 (levensloop);
106.
H a r v e y, S i r E r n e s t M u s g r a v e (1867-1955). Engels bankier; sinds
1885 in dienst Bank of England; 1929-1936 deputy governor id. Vgl. Who was
who 1951-1960, p. 493: 939; 949.
H a s s e l t , i r. A n n e K a r e l P h i l i p F r e d e r i k R o b b e r t v a n
(1839-1908). Vanaf 1873 tot zijn dood in dienst der Hollandsche IJzeren
Spoorweg Mij.; 1883 administrateur; 1893 gedelegeerd lid van de raad van
administratie; 1885 mede-oprichter en 1886 directeur Hollandsche Stoomboot
Mij.; 1887-1908 commissaris Stoomvaart Mij. ‘Nederland’; 1899 mede-oprichter
Zuid-Amerika-Lijn, de latere Kon. Hollandsche Lloyd, Vgl. Nierstrasz, Van
Hasselt: 123 (staking-1903); 137; 155 (Heldrings plan tot unificatie der
scheepvaartmaatschappijen); 157; 162; 206.
H a s s e l t , p r o f . A r e n d L u d o l f v a n (1848-1909). In militaire en
burgerlijke dienst in Ned.-Indië, 1888 resident van Tababoeli; 1893 id. Riouw;
1898-1901 hoogleraar Indische land- en volkenkunde aan de Indische instelling
te Delft; 1897-1906 voorzitter-secretaris der commissie van redactie van het
Tijdschr. v.h. Kon. Ned. Aardr. Genootschap: 182.
H a s s e l t , J o h a n v a n (1880-1945). 1905-1913 directie-secretaris; 1913-1915
adj. directeur en 1915-1945 directeur Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij; 1916-1928 idem Kon. West-Indische Maildienst:
135; 149; 203 (directeur K.N.S.M.); 208 (in verband met Suriname); 211
(verbinding met West-Indië); 215; 216 vlg. (benoeming Valstar); 220; 244
(verhouding tot Holland-Amerika-Lijn); 255 (contract met Engelsen en
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Amerikanen); 272 (raad van bijstand); 363 vlg. (regentenstuk N.O.T.); 374;
379; 387; 443 (Afrikavaart); 460 (Kon. Holl. Lloyd); 483 (verlichting lasten
scheepvaart); 513 (kabinetscrisis-1923); 533 (huldiging door
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De Visser); 534 (Afrikavaart); 541 (Deutsche Levant Linie); 558 (Afrikavaart);
591 (over A.J. van Hengel); 607 (Duitse spoorwegtarieven); 625 (karakteristiek);
628 (verhouding tot Duitsland); 657 (overeenkomst Duitse rederijen); 660
(surtaxe d'entrepôt); 680 vlg. (tractaat met België); 690 (id.); 707; 722
(Moerdijkkanaal); 725 (id.); 740 (K.N.S.M. in West-Indië); 778 (waterwegen
Amsterdam); 806 (Moerdijkkanaal); 831 (credietverlening Duitsland); 845 vlg.
(id.); 850 (fosfaatmijn Curaçao); 853 (decoratie); 859 vlg. (Kon. Holl. Lloyd);
865 vlg. (id.); 870 vlg. (id.); 872 vlg. (id.); 968 (verzoek steun K.N.S.M.); 974
vlg. (id.); 985 (onderhandelingen met Deutsche Levante Linie); 1043 (Suriname);
1046 (decoratie); 1058 (steun K.N.S.M.); 1208 (scheepvaart op Italië); 1216
(werkzaamheid bij K.N.S.M.); 1222 (Dijkstra getipt als opvolger Heldring);
1236 (werkzaamheid bij K.N.S.M.); 1411 (commissie uit de handel); 1438 (Kon.
Holl. Lloyd); 1482 (overlijden).
H a s s e l t , m r . J o h a n B a r t h o l d F r a n s v a n (1871-1940). Lid der
firma Ruys & Co., cargadoors, expediteurs te Rotterdam: 1079.
H a w l e y . Amerikaans zakenman, van het huis Carter, Hawley & Co.; werd
niet nader getraceerd: 91.
H a y e k , F r i e d r i c h A u g u s t v o n (geb. 1899). 1931 hoogleraar London
School of Economics; sinds 1950 id. univ. Chicago; publiceerde in 1944 The
Road to Serfdom: 1458.
H e a r s t . Ambtenaar van het Foreign Office: 312.
H e c k i n g C o l e n b r a n d e r , G u s t a a f P a u l v a n (1860-1932).
Vice-Admiraal: 672 (tractaat met Belgie); 696 (id.).
H e e c k e r e n , m r . D a n i ë l W i g b o l d b a r o n v a n (1877-1937).
Administrateur ministerie van buitenl. zaken; voorzitter gemengde intern.
scheidsgerechten te Londen; lid Hongaars-Tsjechosl. scheidsgerecht: 220.
H e e k , G e r r i t J a n v a n (geb. 1880). Directeur N.V. Rigtersbleek v.h. G.J.
van Heek & Zonen, Lonneker: 1071.
H e e k e r e n , F.L.S. van. Mede-oprichter Kina-etablissement te Amsterdam:
59.
H e e m s k e r k , m r . T h e o d o r u s (1852-1932). 1908-1913 minister van
binnenlandse zaken; 1918-1925 id. van justitie: 178; 180 (val van zijn kabinet);
188 (als minister van binnenlandse zaken); 229 (minister van justitie); 270
(revolutiedreiging); 307 (verhouding tot Van Karnebeek); 490 (op reis); 536
(oordeel Colijn); 627 (vergeleken met Koolen).
H e e m s t r a , m r. A a r n o u d J a n A n n e A l e i d b a r o n v a n
(1871-1957). 1910-1920 burgemeester van Arnhem; 1921-1928 gouverneur
van Suriname: 393; 577 (oordeel Colijn); 646 (bezuiniging); 716 (opvolging).
S c h e l t o , b a r o n v a n H e e m s t r a (geb. 1879). 1925-1945 commissaris
der Koningin in Gelderland; 1948 voorzitter Ned. Heidemij.: 899 (opvolging
De Graeff).
H e i d e l b a c h . Amerikaan uit Joodse bankierskringen; werd niet nader
getraceerd: 92.
H e i n e , H e i n r i c h (1797-1856): 90.
H e l d r i n g , A l e x a n d e r (1874-1938). 1896 scheik. ir. Delft; voortgezette
studie te Heidelberg en 1897-'98 reis om de wereld; 1898 ir. der Ripolin Verffabr.
te Hilversum; 1906 secr. der directie Werkspoor; 1912 raadgevend ir. te
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Amsterdam; 1918 één der oprichters van de Economische Bond; 1922
gedelegeerd commissaris en directeur Algemeen Handelsblad. Gehuwd met
E.J.J.A. Cramerus, geb. 6 febr. 1879; kinderen: Balthasar 1900-1961; dir. Korff's
Koninklijke Cacao- en Chocoladefabrieken N.V. te Amsterdam; Anne
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Maria, geb. 10 mei 1903, gehuwd met Willem Rehbock, directeur Holl.
Stoomboot Mij., voorzitter Amsterdamse Kamer van Koophandel; Ernst, geb.
5 sept. 1905, adv. en procureur te Amsterdam. Vgl. Ter herinnering. Later is
zijn naam verkort tot Alk. vgl. Van Lennep, A. Heldring: 1 (inleiding); 6 (over
oom Johannes Borski); 7; 16 (in verband met zenuwkwaal); 32 (jeugdjaren);
33 (indologenkwestie); 35; 40; 54; 69 (verhouding tot Ernst Heldring); 106;
422; 528 (necrologie Op ten Noort); 627 (tractaat met België); 651 (Ned.-Duits
verdrag); 749 (Belgische tentoonstelling); 775 Kamerlidmaatschap Posthuma);
780 vlg. (kwestie militaire conventie); 913 (opvolging De Graeff); 1015; 1062
(overlijden S.P. van Eeghen); 1193 (Redelmeier); 1280 (Jong liberalen); 1300
vlg. (operatie, overlijden en karakteristiek); 1312.
H e l d r i n g , A l e x a n d e r L u c i e n (1920). Bureau-redacteur Excerpta
Medica, Amsterdam: 390; 430; 665; 796; 800; 868; 1068; 1092; 1196; 1225;
1280; 1296; 1317; 1339; 1379; 1444; 1452; 1454; 1459 vlg.; 1463; 1468; 1482.
H e l d r i n g , A n n a E l i z a b e t h . Zie G l e i c h m a n - H e l d r i n g , A.E.
H e l d r i n g , A r e n d i m u s L u d o v i c u s W i l h e l m u s (1848-1931).
Opzichter 1e kl. Waterstaat in Ned.-Indië; overleden in Batavia: 49.
H e l d r i n g , B a l t h a z a r (1839-1907). Vgl. voor biografie hier blz. 3 vlg.:
3 vlg. (levensbeschrijving en karakteristiek); 12 (in correspondentie met N.G.
Pierson); 32; 33 vlg. (levensloop); 40 (tweede huwelijk); 42 (als huisvader); 48
(zijn aangetrouwde familie); 50 (opvolging Ernst Heldring); 52 (id.); 56 (id.);
69 (id.); 70; 89 (carrière Ernst Heldring); 105; 107 (in verband met benoeming
Ernst Heldring tot dir. K.N.S.M.); 108; 150; 151 (als commissaris K.N.S.M.);
154 (in verband met Duitse concurrentie in de scheepvaart); 160 (in verband
met Zuid-Amerika-lijn); 164 (id.); 169; 176 (in verband met de Mij. ‘Sabang’);
404 (over Tindal); 641 (in verhouding tot G.M. Boissevain); 1127 (id. tot Abram
Muller en Van Aalst); 1326 (herdenking geboortedag).
H e l d r i n g , B a l t h a z a r (1892-1934). Halfbroer van Ernst Heldring.
Studeerde rechten; achtereenvolvolgens firmant van het huis Hope & Co. en
der Fa. Van Eeghen & Co., beide te Amsterdam: 7 (inleiding); 40; 41 (geboorte);
341 (aanbeveling Van Karnebeek); 360 (in dienst Curaçaosche Handel-Mij.);
390; 394; 409 vlg. (ambieert diplomatieke functie); 411 (weer op reis); 567
(mogelijk bij Fa. Van Eeghen); 582 (bij Fa. Van Eeghen); 594 (getipt als firmant
bij Hope); 598 vlg. (id.); 605 (bij Hope & Co.); 630 (id.); 665 (over prins
Hendrik); 894 (over Hope & Co.); 1049 (ontmoet Ernst in Zwitserland); 1083
(ziekte en overlijden).
H e l d r i n g , C a r l (1905-onbekend). Koopvaardij-officier; waarschijnlijk
overleden tijdens de tweede wereldoorlog: 47.
H e l d r i n g , C h a r l o t t e A g n e s A d e l h e i d (1901-1934). Dochter van
ds. L.J. Heldring: 47.
H e l d r i n g , D a n i e l J o h a n n e s C a r o l u s (1844-1918). Zoon van een
broer van E. Heldrings grootvader: 48; 49.
H e l d r i n g , D i e d e r i k G e o r g e C o r n e l i s (1850-1933): 49
(karakteristiek).
H e l d r i n g , E l i z a b e t h A n n a (1872-1896). Dochter van ds. L.J. Heldring:
46.
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H e l d r i n g , F r a n s . Jonggestorven broer van Ernst Heldring: 32; 35; 41
(overlijden).
H e l d r i n g , F r e d e r i k (1924). Senior Vice-President Philadelphia National
Bank, Philadelphia (V.S.):
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385; 665; 689; 721 vlg.; 802; 964; 1068; 1092; 1235; 1280; 1296; 1317; 1338;
1379; 1389; 1391; 1444; 1454; 1459 vlg.; 1463; 1468 vlg.; 1474; 1478 vlg.;
1482 vlg.
H e l d r i n g , G i j s b e r t u s J o h a n n e s M a r t i n u s (1875-1915). Zoon van
ds. L.J. Heldring: 46.
H e l d r i n g , H a n s H e n d r i k (omstr. 1649-1710). Kapitein der dragonders
(in Ned.): 713.
H e l d r i n g , G e n e r a a l H a n s H e n d r i k (1692-1779). In
Hessisch-Kasselse militaire dienst; 1766-1777 als gen.-majoor commandant
Rinteln (Westfalen): 713.
H e l d r i n g , H e n r i ë t t e (1913). Oudste dochter van Ernst Heldring: 669;
754; 802; 889; 986; 1040; 1047 vlg.; 1068; 1092; 1129; 1131; 1160; 1222; 1280;
1313; 1317; 1323; 1333; 1338 vlg.; 1342 vlg.; 1370 vlg.; 1379; 1424; 1430;
1431; 1444.
H e l d r i n g , H e n r i ë t t e . Zie Va n E e g h e n - H e l d r i n g , H.
H e l d r i n g , m r . H e r m a n W i l l e m A l e x a n d e r (geb. 1914): 1311.
H e l d r i n g , J a n . Jong gestorven broer van Ernst Heldring: 32.
H e l d r i n g , J a n (1911-1942). Oudste zoon van Ernst Heldring; stafemployé
Java-China-Japan Lijn, Kobe, Japan; gesneuveld tijdens tweede wereldoorlog:
204; 479; 493; 572; 618; 669; 755; 802; 971; 977; 1000; 1013; 1052; 1068;
1092; 1101; 1143; 1172; 1196; 1379; 1424; 1428; 1454.
H e l d r i n g , d r . J a n L o d e w i j k (1852-1923). Ned. Herv. predikant;
trouwde 8 sept. 1884 Gertruida Margaretha Jacoba van Eeghen, dochter van
Christiaan Pieter en Catharina Huidekoper. Het was aan ds. Heldring (toen
predikant in Bussum) en de pastoor L.P.A. Gompertz te Feijenoord te danken,
dat de commissie voor de enquête omtrent de exploitatie van de Nederlandse
spoorwegen in 1882 ook de toestand van het spoorwegpersoneel onderzocht.
Ds. Heldring meende dat de spoorwegmaatschappijen in verhouding tot het
loon te veel van de werklieden vergden. Bovendien kwam de zondagviering in
gedrang in het bijzonder bij de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij.
Vgl. Rüter; Spoorwegstakingen, p. 183; Verslag der commissie bovengenoemd,
p. 511 en De Kerk en het woelige kwartaal van 1903: 3 (inleiding); 35 (in
verband met de jeugd van Ernst Heldring); 47 (huwelijk); 478 (overlijden en
karakteristiek).
H e l d r i n g , m r . J a n L o d e w i j k (geb. 1918). Koopman: 1341; 1343.
H e l d r i n g , J a n e t M a r y (1902-1954). Dochter van ds. L.J. Heldring,
huwde de Am. zee-officier Stormes: 47.
H e l d r i n g , J é r ô m e , (1881-1916). Een halfbroer van dr. Heldring; lid van
de firma Heldring en Pierson, bankiers in Den Haag: 7 (inleiding); 18 (id.); 40;
47; 56 vlg. (overlijden en karakteristiek); 61 (leertijd bij fa. Gust Briegleb te
Amsterdam); 86; 210 (in verband met de situatie bij Heldring & Pierson); 215
(in verhouding tot Kröller); 899 (Van Heemstra); 988.
H e l d r i n g , m r . J é r ô m e L o u i s (1917) Zoon van Ernst Heldring;
hoofdredacteur N.R.C., Rotterdam: 665; 802; 868; 882; 986; 1068; 1092; 1280;
1292; 1296; 1311; 1317; 1379; 1390; 1420; 1428; 1454.
H e l d r i n g , J o h a n n G o t t l i e b , genaamd John (1887-1956). Halfbroer
van Ernst Heldring. Koopman: 7 (inleiding); 18 (id.); 40; 41 (geboorte); 210
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(aanbevolen bij Heldring & Pierson); 213 (in verband met maatregelen eerste
wereldoorlog); 252 (aanbevolen als handelsattaché); 266; 359; 385 (huwelijk);
430; 433 (positie bij Van Ommeren); 436 (id.); 447 (id.); 468 (bij Gebr. Teixeira
de Mattos); 947 (in déconfiture).
H e l d r i n g , J o h a n n a Wi l h e l m i n a
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(1876-1950). Dochter van ds. L.J. Heldring: 46.
H e l d r i n g , J o h a n n e s C a r e l H e n d r i k (1844-1986). DirecteurDisconto
Maatschappij te Rotterdam. Van Oom Karel werd gezegd, dat hij een tik van
genialiteit bezat: 3 (inleiding); 47 (huwelijk); 48 (functies); 85.
H e l d r i n g , J o h a n n e s C a r e l H e n d r i k (1887-1962). Directeur der
Curaçaosche Handel-Mij. te Amsterdam; 1947-1962 commissaris K.N.S.M.
Een volle neef van Heldring: 23 (over Ernst Heldring en de devaluatie); 360;
442; 689 (herdenking te Hemmen); 964; 1052 (over Jan Heldring); 1468 (op
Curaçao).
H e l d r i n g , J o h n R i c h a r d (1901). Zoon van ds. L.J. Heldring: 47.
H e l d r i n g , J u s t i n u s J a c o b L e o n a r d (1848-1911). Oprichter en lid
der firma Heldring & Pierson, bankiers Den Haag, trouwde 4 aug. 1882
Wilhelmina Adriana Rasch: 3 (inleiding); 35 (in verband met de jeugd van Ernst
Heldring); 47 (huwelijk); 75; 913.
H e l d r i n g , J u s t i n u s J a c o b L e o n a r d (1879-1920). Zoon van ds. L.J.
Heldring: 46.
H e l d r i n g , d s . L e o n a r d J o h a n n e s (1846-1909). Ned. Herv. predikant,
daarna geneeskundige te Chicago. Overleden Port Angeles (Wash., U.S.A.),
1909. Van 1870-1889 gehuwd met jkvr. Johanna Wilhelmina Fabricius. Hij
hertrouwde in 1899 met Jemima Heselrigge Sloan (1876-1937): 3 (inleiding);
46 (huwelijk); 47 (tweede huwelijk); 94.
H e l d r i n g , L e o n a r d J o h a n n e s (1874). Zoon van ds. L.J. Heldring: 46;
94.
H e l d r i n g , L o u i s e : zie Te x - H e l d r i n g , L. d e n .
H e l d r i n g , L o u i s e H e n r i ë t t e (1841-1914). Zuster van B. Heldring,
gehuwd met Colsman: 48 (huwelijk).
H e l d r i n g , M a r g u e r i t e (1915-1935). Jongste dochter van Heldring: 300;
611; 802; 868; 882; 1040; 1068; 1076; 1081 vlg.; 1092; 1121; 1123; 1142; 1172;
1451.
H e l d r i n g , M a r i a C a t h a r i n a (1886-1957). Dochter van ds. Jan Lodewijk
Heldring, jongere broer van Heldrings vader, huwde dr. Arthur Edwin Bye, geb.
1885, kunsthandelaar: 47.
H e l d r i n g , M a r i a C a t h a r i n a (1836-1892). Zuster van B. Heldring,
gehuwd met Bastian: 48 (huwelijk).
H e l d r i n g - B u n g e n e r , M a r i e C o n s t a n c e (1889-1924). Echtgenote
van Ernst Heldring sinds 26 juli 1910: 10 (inleiding); 15 (in verhouding tot
Ernst Heldring); 16; 36; 56 (met Heldring in Zwitserland); 70; 261; 266; 286;
288; 295; 310 (vergezelt Heldring naar Parijs); 316; 335 vlg. (met Heldring in
Londen); 374 (met Heldring in Zwitserland); 383; 422 (met Heldring naar
Zuid-Amerika); 430; 479 vlg. (met Heldring naar Zwitserland); 484; 591 (reis
naar Rome en overlijden); 635; 689; 1055; 1343.
H e l d r i n g , O l g a (1880-1958). Halfzuster van Ernst Heldring die na het
overlijden van diens vrouw zijn huishouden bestierde: 7 (inleiding); 40; 41
(geboorte); 46; 899; 1055; 1068; 1092; 1280; 1323; 1334; 1338 vlg.; 1370;
1372; 1379; 1428; 1444.
H e l d r i n g , O t h o l i e E l i z a b e t h (1900). Dochter van ds. L.J. Heldring:
47.
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H e l d r i n g , d s . O t t h o G e r h a r d (1804-1876). Herv. predikant te
Hemmen, oprichter en directeur der Heldring-gestichten te Zetten. Over hem
ook Inleiding: 1 (inleiding); 2 (stamvader der familie Heldring); 10 (in
verhouding tot Ernst Heldring); 36 (overlijden en Ernst Heldrings herinnering
aan hem); 689 vlg. (herdenking te Hemmen).
H e l d r i n g , O t t h o G e r h a r d (1834-1856). Theologisch student, zoon
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van ds. O.G. Heldring (1804-1876): 3 (inleiding).
H e l d r i n g , O t t h o G e r h a r d (1871-1914). Zoon van ds. L.J. Heldring:
46; 56; 94.
H e l d r i n g , d s . O t t h o G e r h a r d (1883-1958). Dir. en presidentdir.
Heldring-gestichten te Zetten; ds. H. was een volle neef van Heldring, de oudste
zoon van een jongere broer (J.J.L. Heldring) van Heldrings vader: 689
(herdenking te Hemmen).
H e l d r i n g , O t t h o G e r h a r d H e n d r i k u s (1843-1911): 49.
H e l d r i n g - D e u f f e r W i e l , A n n a E l i s a b e t h (1807-1873):3(huwelijk
en kinderen); 10 (in verhouding tot Ernst Heldring); 36 (id.).
H e l d r i n g - Va n E e g h e n , G e e r t r u i d a M a r g a r e t h a J a c o b a
(1854-1911). Echtgenote van dr. J.L. Heldring: 47 (huwelijk).
H e l d r i n g - F a b r i c i u s , J o h a n n a W i l h e l m i n a (1850-1910).
Echtgenote van ds. L.J. Heldring: 46.
H e l d r i n g - M a r c e l , O l i v e G r a c e (1879-onbekend): 47.
H e l d r i n g - R a s c h , W i l h e l m i n a A d r i a n a (1861-11.2.1931): 47; 48
(huwelijk); 913 (overlijden en karakteristiek).
H e l d r i n g - S i l l e m , A n n a H e n r i ë t t e L o u i s e (1846-1914). Tweede
vrouw van B. Heldring: 6 (verbintenis met B. Heldring); 40 (id.); 41 (overlijden);
49; 50; 51; 105.
H e l d r i n g - S i l l e m , O l g a S o p h i e (1844-1876). Eerste vrouw van B.
Heldring: 6 (verbintenis met B. Heldring); 10 (in verhouding tot Ernst Heldring);
32; 35; 36 (sterfbed); 50; 503 (vriendin van mevrouw Quack); 592; 1055.
H e l d r i n g - v a n d e n Wa l l B a k e , M a r g a r e t h a W i l h e l m i n a
(1883): 210; 560 (positie Heldring & Pierson); 988.
H e l f f e r i c h , E m i l (geb. 1878). Duits koopman en reder, Hamburg; o.a.
1909-1928 gen.-dir. Straits u. Sunda Syndikat, Hamburg/Batavia; 1933-1941
pres. comm. Hamburg-Amerika-Linie. Vgl. Wer ist wer? (1955), p. 440: 986;
987; 996; 1425 vlg.
H e l f r i c h , C o n r a d E m i l e L a m b e r t (geb. 1886). Ned. marine-officier
sinds 1907; o.a. 1930-1933 souschef en chef staf Batavia; 1942-1946 bevelhebber
Ned. strijdkrachten Oosten; 1945-1948 id. zeestrijdkrachten: 1478.
H e l s d i n g e n , m r . W i l l e m H e n r i v a n (geb. 1888). Indisch hoge
ambtenaar; 1932 burgemeester Soerabaja; 1935-1939 voorzitter Volksraad;
1945 raadadviseur dep. van overzeese rijksdelen: 1473.
H e m e r t , M a r i e J e a n n e v o n (1868-1933). In 1904 hertrouwd met Alfred
Marie Breitenstein: 86.
H e n d e r s o n , A r t h u r (1863-1935). 1903 socialistisch lid Lagerhuis; 1915
lid van het Asquith-kabinet in allerlei functies; 1916 idem regering Lloyd George
als lid van het war cabinet (zonder portefeuille); 1924 minister binnenl. zaken;
1929-1931 minister van buitenlandse zaken; 1934 Nobelprijs voor de vrede
(ijverde voor ontwapening): 265; 266; 809 (Genève); 1104.
H e n d e r s o n , s i r N e v i l l e M e y r i c k (1882-1942). Engels diplomaat;
1937-1939 ambassadeur te Berlijn. Vgl. Encycl. Brit.: 1390.
H e n d r i k (1876-1934). Prins der Nederlanden, hertog van
Mecklenburg-Schwerin; huwde in 1901 Koningin Wilhelmina: 263; 372
(jubileum ‘Nederland’); 665 (leefwijze); 698; 715 (econ. voorlichting Juliana);
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798 (congres Intern. Kamer van Koophandel); 989; 1050 (bezoek Rembrandts);
1076 vlg. (overlijden en karakteristiek); 1201.
H e n g e l , m r . A d r i a n u s J o h a n n e s v a n (1886-1936). 1916-1924 en
1928-1932 directeur Amsterdamsche Bank; 1924-1927 en 1932-1936
commissaris idem; 1924 gedel. commissaris R'damsche Bankver.; 1932
dir.-generaal Oester-
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reichische Credit Anstalt. Mededeling der Amsterdam-Rotterdam Bank N.V.,
A'dam. Vgl. over hem Frankfurther, In klinkende munt, p. 46: 505 (Afrikavaart);
591 vlg. (reorganisator Rotterdamsche Bank); 624 (reputatie); 641 vlg. (Bank
v.d. Middell. Zee); 651 vlg. (id.); 656 (id.); 670 (manifest vrije handel); 894;
940 vlg. (adviseur Kreditanstalt).
H e n g e l , B a r t h o l o m e u s J u s t u s v a n (1794-1857). Oprichter der Fa.
B.J. van Hengel, cargadoor te Amsterdam: 62.
H e n g e l , J o h a n F r e d e r i k v a n (geb. 1887). 1920-1946 directeur
Stoomvaart Mij. ‘Nederland’ te Amsterdam; 1946 (tot 31.12) commissaris idem.
Mededeling der S.M.N., A'dam: 387; 405; 412 vlg.; 420 (Kon. Holl. Lloyd);
422; 454 vlg. (Afrikavaart); 459 vlg. (Kon. Holl. Lloyd); 468 (id.); 483
(verlichting lasten scheepvaart); 505 (Afrikavaart); 535 (id.); 625 (karakteristiek);
853 (gedecoreerd); 861 vlg. (Kon. Holl. Lloyd); 865 vlg. (id.); 869 vlg. (id.);
1090 vlg. (overleg Java-China-Japan Lijn); 1222 (Rehbock); 1255; 1324
(opvolging De Vlugt); 1510 (Holland-Zuid-Afrika Lijn); 1619 vlg.; 1623; 1630.
H e n l e i n , K o n r a d (1898-1945). 1933 stichter Deutsche Heimatfront t.b.v.
Sudeten-Duitsers; 1938 gouwleider en 1939 rijkskanselier Sudetengebied: 1296
vlg.; 1299; 1304.
H e n n y , A n t o n B e r n a r d (1872-1961). 1897 mede-oprichter van de bank
Henny, Horsman & Co. te Rotterdam; 1902-1921 directeur Amsterdamsche
Liquidatiekas. Verscheidene commissariaten in nijverheid, handel en scheepvaart:
39 (schooljaren met Ernst Heldring); 53.
H e n n y , E d u a r d (geb. 1894). Directeur staalhandel, Den Haag: 1021; 1140;
1147.
H e r b e t t e , J e a n . Redacteur van Le Temps te Parijs: 288; 296.
H e r b e t t e , M a u r i c e . Afdelingschef Buitenlandse Zaken te Parijs: 288 vlg.
H e r i n g a , F l o r i s K o e n r a a d J a n (1872-1940). 1893-1900
marine-officier; 1900-1918 werkzaam in Ned.-Indië (suiker), Nederland en
Z.-Amerika; na 1918 directeur rijksbureau; 1921-1932 adm., chef handel en
nijverheid op dep. van arbeid, handel en nijverheid; 1932 raadsadviseur dep.
van economische zaken. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den
Haag: 448 (raad van bijstand); 483 vlg. (Afrikavaart); 510 vlg. (id.); 512 vlg.
(conflict Kamer van Koophandel); 515 vlg. (Afrikavaart); 535 (id.); 537 vlg.
(id.); 555 (wetsontwerp Holl.-Zuid-Afrika Lijn); 558 (id. en
retorsie-maatregelen); 585 (tariefwijziging); 619 (beoordeling); 643
(credietverlening Duitsland); 651 (Ned.-Duits verdrag); 675 (id.); 692
(reorganisatie departement); 721 (onderhandelingen handelsverdragen); 732
(id.); 736 (id.); 739 (id.); 741 (onderhandelingen Duitsland); 834
(tarievenconferentie); 852 (beoordeling); 862 vlg. (Kon. Holl. Lloyd); 867 (id.);
869 vlg. (id.); 908 vlg. (verhouding tot Verschuur); 967 (econ. verhouding
Duitsland); 972 (steun scheepvaart); 1069 (weggewerkt door Verschuur).
H e r m a n s , H e n r i c u s G e r a r d u s M a r i a , genaamd Henri (1874-1949).
Lid Tweede Kamer. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag:
1042.
H e r r i o t , E d o u a r d (1872-1957). Frans staatsman en literator: burgemeester
van Lyon sinds 1905; 1916-1917 minister van publieke werken, transport en
bevoorrading sinds 1919 afgevaardigde en leider radicale partij; o.a. 1924-1925

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

en 1932 premier; 1924-1925 tevens minister van buitenlandse zaken: 581
(herstelbetalingen); 593; 1006; 1008; 1057.
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H e r r m a n n , P a u l M i l l i n g t o n . Duits bankier, directeur Deutsche Bank:
398.
H e r t z b e r g e r , M e n n o (geb. 1897). Antiquair-uitgever te Amsterdam:
1383.
H e r v é , G u s t a v e (1871-1944). Frans journalist en politicus; aanvankelijk
socialist (tot 1916); 1927 stichter Parti Socialiste National (fascistisch); 404.
H e s s , R u d o l f (geb. 1894). Duits politicus; o.a. 1933-1935 plaatsvervanger
Hitler en rijksminister; 1935 naar derde plaats t.b.v. Goering; 1941 vlucht naar
Engeland: 1289; 1392.
H e t h e y, A l f r e d . Firmant der Fa. Erdmann & Hethey: 203.
H e u b e l , m e j . : 1264.
H e u k e l o m , m r . C. v a n . Lid van de Vrijdagsche Vereeniging te Amsterdam:
9 (in verhouding tot B. Heldring).
H e u r e a u x , G e n e r a a l U l y s s e s (1845-1899). Was van 1882-'99 president
van San Domingo, een uitzondering in de reeks van revoluties en presidenten:
96 vlg; 527.
H e u t s z , G e n e r a a l J o h a n n e s B e n e d i c t u s v a n (1851-1924).
Pacificator van Atjeh; 1900 luitenantgeneraal; 1904-1909 gouverneurgeneraal
van Ned.-Indië: 184; 261 (in verband met Wilhelm II); 276 (id.); 571 vlg.
(overlijden en karakteristiek); 658; 700 (bijzetting op Oosterbegraafplaats te
Amsterdam); 895; 1416.
H e u v e l , C h r i s t i a a n v a n d e n (1887-1959). Landbouwer; voorz. Chr.
Boeren- en Tuindersbond; 1922 lid Tweede Kamer (anti-revolutiotionnair).
Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 907; 909; 1053;
1228
H e y b r o e k , A l e x a n d e r (1873-1957). Mededeling Centraal Bureau voor
Genealogie, 's-Gravenhage: 54 (jeugdjaren met Ernst Heldring).
H e y b r o e k , M a r i u s J o h a n n e s (geb. 1882). Directeur bankierskantoor
Mendes, Gans & Co.; buurman van Heldring (woonde op Lairessestraat 96):
1311 vlg.
H e y b r o e k J r . , W i l l e m (1848-1911). Eén der oprichters van de
Vereeniging voor den Koffiehandel (1887). Vgl. Wichers, Gedenkboek, p. 4 en
Heybroek, Mededelingen: 77 vlg. (als opdrachtgever van Ernst Heldring in
Londen); 89 vlg.; 94; 95; 103; 106.
H e i j e r m a n s , j r . , H e r m a n (1868-1924). Ned. toneelschrijver van
realistische stukken, die maatschappelijke misstanden aan de kaak stellen, o.a.
Op hoop van zegen (1901). Voorts Schakels (1903), Eva Bonheur (1916).
Schreef ook romans en korte stukken; toneelleider: 529.
H e y n i n g , i r . C o r n e l i s T h e o d o o r C h r i s t i a a n (geb. 1888). 1917
waterstaatsingenieur; 1927 hoofding. id; 1945-1953 dir.-generaal
Rijksgebouwendienst: 820 (waterwegen Amsterdam); 837 (id.); 841 (id.).
H e y n i n g , m r . J o h a n n e s C o r n e l i s (1884-1947). 1912-1920 dir. secr.
Holl. Stoomboot Mij., A'dam; 1920-1925 directeur N.V. Ned. Z.-Afr. Stoomv.
Mij. ‘Holland-Z.-Afrika Lijn’; 1926 secr.-generaal Rijksverzekeringsbank: 497
(Afrikavaart); 508 (id.); 595 vlg. (id.).
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H i e m s t r a , P i e t e r (1878-1953). Afk. uit zuiverbedrijf; 1921-1937 lid
Tweede Kamer; 1937-1946 id. Eerste Kamer. Mededeling Centraal Bureau
voor Genealogie, Den Haag: 1053.
H i g g i n g s , O'. Iers-Canadees journalist: 704.
H i l c k e n : 932.
H i l l , s i r N o r m a n : 706.
H i l l , P h i l i p M a u r i c e (1892-1952). Diverse functies Chamber of Shipping;
1941-1950 general manager id. Vgl. Who was who 1951-1960, p. 521: 707;
709.
Hindenburg, Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff
u n d (1847-1934). 1911 gepensioneerd als legercommandant; 1914
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opperbevelhebber 8e leger; 1916 opperbevelhebber Duitse Oostfront; chef
generale staf; samenwerking met Ludendorff; 1925-1934 president van
Duitsland: 266; 599 (gekozen tot president); 986 (verkiezingen '32); 999; 1081
(overlijden).
H i n t z e n , d r . G e o r g e H e r m a n (1851-1932). 1888-1898 lid Tweede
Kamer; 1898-1903 wethouder Rotterdam; 1902-1926 firmant R. Mees en Zonen
te Rotterdam. Vgl. Bekende R'dammers, p. 306; Rotterdamsch Jaarb. (1933):
197; 219 (over Valstar); 1011 (overlijden en karakteristiek).
H i r a n u m a , K i i c h i r o (levensjaren ontbreken). Vgl. Japan Biogr. Encycl.,
p. 2072: 1399.
H i r o t a , K o k i (1878-1948). Japans politicus; 1933 minister van buitenlandse
zaken; 1936 premier: 1101.
H i r s c h f e l d , F r i e d r i c h C a r l (1862-1942). Na praktijk in Duitsland in
1883 boekhouder-kassier en correspondent bij de firma Gust Briegleb te
Amsterdam; 1887 procuratiehouder, 1899-1942 medefirmant. Bij het uittreden
van Briegleb per 31.12.1919 werd E.A.H. Hirschfeld (1872-1944), een broer
van F.C. Hirschfeld, medefirmant. Na diens dood in 1944 volgde zijn zoon F.W.
Hirschfeld hem op, die sinds 1920 aan de firma verbonden was. Mededeling
van de heer F.W. Hirschfeld, Hilversum: 59 vlg. (werkzaamheid bij de fa.
Briegleb te Amsterdam).
H i r s c h f e l d , d r . H a n s M a x (1899-1961). 1921-1925 werkzaam bij
Rotterd. Bankver.; 1925-1932 idem Javasche Bank, Batavia; 1932-1940
directeur-generaal handel en nijverheid dep. van econ. zaken en landbouw;
1940-1947 wnd. secr.-generaal dep. van handel, nijverheid, later ook van
landbouw; 1947-1952 regeringscommissaris econ. en milirair hulpprogramma;
met onderbreking 1949-1950 hoge commissaris, Djakarta; schreef belangrijke
herinneringen. Vgl. zijn biografie door Van der Beughel, Hirschfeld, p. 325-331:
820 (karakteristiek Verschuur); 904 (dir.-generaal); 915 (id.); 921
(karakteristiek); 935 (kwaliteit); 936 (org. departement); 967 (econ.
onderhandelingen Duitsland); 972 (steun scheepvaart); 981 (crisismaatregelen);
989 (Econ. Voorlichtingsdienst); 1007 (steun scheepvaart); 1010 vlg.
(toenadering tot België); 1012 (steun scheepvaart); 1018 (tariefherziening);
1020 (Econ. Voorlichtingsdienst); 1035 vlg. (Econ. Raad); 1039 (econ.
wereldconferentie); 1041 (over Nederbragt); 1046 vlg. (taakverdeling met dep.
van buitenl. zaken); 1049 (id.); 1053 (Landbouwcrisiswet); 1059 (steun
K.N.S.M.); 1066 (onderhandelingen met Duitsland); 1069 (karakteristiek); 1076
(noodzaak van meer medewerkers); 1080 (id.); 1088 (fin. toestand Duitsland);
1094 vlg. (Econ. Raad); 1096 (Commissie handelsverdragen); 1107 (fin. toestand
Duitsland); 1108 (clearingverdrag met Duitsland); 1139 (Commissie
handelsverdragen); 1140 (missie Zuid-Amerika); 1142 (onderhoud met
Heldring); 1143 (dir.-generaal scheepvaart); 1146 vlg. (id.); 1154 (steun
K.N.S.M.); 1170 (Econ. Voorlichtingsdienst); 1178 (beoordeling); 1187 (Econ.
Voorlichtingsdienst); 1200 (Econ. Raad); 1202 (id. en Econ.
Voorlichtingsdienst); 1208 (Van Kleffens); 1238 vlg. (afscheid van Heldring);
1251 (getipt als president Javasche Bank); 1285 (id.); 1292 (onderhoud met
Heldring); 1294 (bezoek Hoogovens); 1386 (De Bary); 1393; 1408
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(blokkadepolitiek); 1413 (Anic); 1420 (in Londen); 1422 vlg. (Anic); 1426 (in
Berlijn); 1428 (id.); 1431 (diner voor Van Hoogstraten); 1459 (onderzoek-
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commissie); 1488 (regerings-commissaris); 1491 (Indonesische kwestie).
H i r s c h m a n , F.C h . H. (1894-1944). 1917-1941 ambtenaar binnenlands
bestuur Ned.-Indië; 1936-1941 assistent-resident te Taroetoeng: 1274.
H i r s t , F r a n c i s W. (geb. 1873). Liberaal econoom; 1907-1916 redacteur
The Economist. Vgl. Webb's Diaries, p. 113: 194 (in verband met maatregelen
eerste wereldoorlog); 263; 283; 287; 313; 384; 492; 525 (politieke toestand
Engeland); 679 (bezoek Heldring); 798 (Engelse verkiezingen); 873 (bezoek
Heldring); 913; 968 (vrijhandel); 1013 (econ. toestand); 1088 (positie Mussolini);
1102; 1160 vlg. (bezoek Heldring); 1225 (bezoek Heldring); 1291 (over Hoover);
1353.
H i s - Ve i l l o n , A l b e r t (1858-1935). Zwitsers fabrikant (tricoterie His &
Co., A.G.) in Murgenthal, Veillon was de naam van zijn vrouw. Vgl.
Schweizerisches Geschlechterbuch (1933) p. 319: 1122.
H i s , E d u a r d (1820-1905). Zijdenbandfabrikant; kunsthistoricus, dr. h.c.
Vgl. Schweizerisches Geschlechterbuch, p. 317: 1122.
H i s s i n k , L o u i s A r m a n d (1876-1945.) Tot 1919 in Indië, hoofdagent
De Scheepsagentuur te Batavia, agent o.a. van Stoomv. Mij. ‘Nederland’;
1921-1931 directeur Kon. Holl. Lloyd. Mededeling Centraal Bureau voor
Genealogie, Den Haag: 405 vlg. (belangstelling voor Kon. Holl. Lloyd); 418
vlg. (opvolger Wilmink); 421 (karakteristiek); 425; 433; 439; 441; 477; 484;
626 (karakteristiek); 859 vlg. (aftreden); 873 vlg. (Kon. Holl. Lloyd).
H i t l e r , A d o l f (1889-1945). Leider nazi-beweging; sinds 1933 rijkskanselier
(tot 1945): 928 (toestand juli 1931); 958; 977; 978; 985 vlg. (verkiezingen '32);
999; 1005 vlg. (id.); 1022 vlg. (rijkskanselier); 1027 vlg.; 1030 (pol.
ontwikkeling); 1032 (beoordeling Hitler te Hamburg); 1033; 1077 vlg. (zgn.
zuivering S.A.); 1079 (moord Dollfuss); 1081 (overlijden Hindenburg); 1088
(fin. toestand Duitsland); 1105 (invoering dienstplicht); 1107 (fin. toestand
Duitsland); 1110 (oordeel Lanz); 1111; 1115 (drang naar Oosten); 1118; 1161
(oordeel Robbins); 1164 vlg. (bezetting Rijnland); 1173; 1180; 1197; 1204
(aftreden Van Limburg Stirum); 1208 vlg. (oorlog in Spanje); 1260 (Oostenrijk);
1278 vlg. (id.); 1281 (Tjsecho-Slowakije); 1289 vlg. (id.); 1292 (Oostenrijk);
1295 vlg. (Sudetenkwestie); 1299 vlg. (rede 12.3.1938); 1303 (ontmoeting
Chamberlain); 1314; 1321 (steun Franco); 1323 (rede 30.1.1939); 1324; 1326
vlg. (Tjsechoslowakije en Dantzig); 1336 vlg. (rede april 1939); 1344
(voorspelling Murray Butler); 1347 (Roosevelt); 1350 (oordeel senator Capper);
1353 (oordeel Bloom); 1365 (oorlogskansen); 1372 (id.); 1375 (id.); 1380 (id.);
1385 (id.); 1387; 1389 (rede Tannenberg); 1391 vlg. (Polen); 1406 vlg. (rede);
1416; 1418 (aanslag); 1431 (vredespogingen); 1441 vlg. (inval Nederland);
1444 (ontmoeting Mussolini); 1638 vlg.
H o , d e : 1096.
H o a r e , l a t e r l o r d Te m p l e w o o d , s i r S a m u e l J o h n G a r n e y
(1880-1959). Engels staatsman; o.a. 1931-1935 minister voor Indië; 1935 id.
van buitenl. zaken; 1937-1939 id. binnenl. zaken; 1940-1944 ambassadeur te
Madrid: 1152 vlg.
H o b h o u s e , S i r C h a r l e s E d w a r d H e n r y (1862-1941). Engels
politicus; o.a. 1914-1915 postmastergeneral. Vgl Who was who 1941-1950, p.
547: 502 (conferentie vrijhandel).
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H o b o k e n , J a n H o y t e v a n (geb. 1893). Lid Fa. A. van Hoboken &
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Co., bankiers te Rotterdam: 1392; 1400; 1402.
H o d a c , d r . F r a n t i s e k . Tsjechisch lid der Internationale Kamer van
Koophandel: 917.
H o e g a a r d e , v a n . Luiks industrieel: 738.
H o e k , d r . P e t r u s v a n (1865-1926). Afk. uit Gronings landarbeidersgezin;
1884-1889 onderwijzer; 1891-1901 rijkslandbouwleraar voor N.-Brabant in
Den Bosch; 1901-1910 inspecteur M.O., belast met toezicht op landbouwscholen;
1910-1925 dir.-generaal van de landbouw; 1918 dr. h.c. Landbouwhogeschool
Wageningen. Mededeling v.h. Ministerie van landbouw en visserij, directie
Personeelszaken, 's-Gravenhage: 474.
H o e u f f t , J h r . A d r i a a n E l i z a (geb. 1870): 80 vlg.; 801.
H o f f m a n n , M o r i t z . President Kamer van Koophandel Bremen: 465.
H o f k e r , W i l l e m G e r a r d (geb. 1902). Kunstschilder, verbleef in Indië
1938-1946: 1253.
H o f l a n d : 1262.
H o f s t e d e d e G r o o t , d r . C o r n e l i s (1863-1930). Ned. kunsthistoricus
en -criticus; 1891 onderdir. Mauritshuis, Den Haag; 1896-1898 dir.
Rijksprentenkabinet, Amsterdam: 849 (overlijden en karakteristiek).
H o f s t e d e d e G r o o t , m r . P i e t e r (1870-1951). 1898 in dienst A'damsche
Bank; 1933 onderdir. Banque de Paris et des Pays Bas, A'dam; 1906 dir.
A'damsche Bank. Vgl. over hem S. Brouwer, in Econ.-Historisch Jaarboek, dl.
25 (1952), p. 260. Vgl. over hem ook hier p. 655: 624; 670 (manifest vrije
handel); 894.
H o g e r z e i l , d s . H e n r i c u s V r e d e n r i j k (1839-1907). 1878-1902 Ned.
Herv. predikant te Amsterdam: 32 (bewoner Keizersgracht 619, Amsterdam).
H o h e n l o h e - S c h i l l i n g s f ü r s t , K o n r a d p r i n z z u (1863-21 dec.
1918). 1915-1916 Duits minister van binnenlandse zaken; 1916-1917 idem van
financiën: 247.
H o h l t . Duits consul Dominicaanse republiek; werd niet nader getraceerd: 98.
H o l l a n d e r , d r . i r . F r a n c i s c u s Q u e r i e n d e n (geb. 1893).
1917-1937 in dienst der staatsspoorwegen in Ned.-Indië; 1938-1945 onderdir.
en dir. Artillerie Inr. Hembrug; 1947 president Ned. Spoorwegen: 1459.
H o l l e , A l e x a n d e r A l b e r t (1872-1955): 254; 261; 430; 524.
H o l m e s , s i r C h a r l e s : 849.
H o l t , L a w r e n c e (geb. 1882). 1908-1953 firmant van rederij Alfred Holt
& Co.; 1929-1930 lord mayor Liverpool. Vgl. Who's who 1961, p. 1472: 853
(decoratie); 873.
H o l t r o p , d r . M a r i u s W i l h e l m (geb. 1902). O.a. 1939-1946 directeur
Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken; 1946-1967 president Nederlandsche
Bank: 1479; 1491.
H o m b r i n k , A r e n d (1885-1960). 1920-1931 agent op Java, 1931-1948 dir.
en 1948-1960 commissaris N.V. Internationale Credieten Handels-Vereeniging
‘Rotterdam’. Mededeling van genoemde N.V.: 1425; 1476.
H o n n o r a t , A n d r é . 1920-1921 minister van volksvoorlichting en schone
kunsten. Vgl. Dict. des parlem. français, dl. I, p. 82 vlg.: 1288.
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H o o f t , H e n d r i k A d r i a a n (geb. 1890). 1920 in dienst van dep. van
buitenlandse zaken; 1950 gezant, later ambassadeur te Luxemburg: 1170; 1200;
1280; 1291; 1294; 1362; 1401.
H o o f t G r a e f l a n d , H e n d r i k A d r i a a n (geb. 1890). Administrateur
dep. van buitenl. zaken Den Haag: 1416.
H o o g e w e r f f , p r o f . d r . G o d e f r i d u s J o a n n e s (geb. 1884).
1924-1950 directeur Ned. Historisch Instituut te Rome, 1950-1954 hoogleraar
Utrecht: 1198.
Hooglandt, Catherina Elisabeth
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g e n a a m d B é (1870-1961). Gehuwd met C.M. van Rijn. Meded. van dr.
J.H.A. Ringeling, Amsterdam: 39 (jeugdjaren met Ernst Heldring).
H o o g s t r a t e n , m r . J a c o b E m i l v a n (geb. 1898). Indisch hoge
ambtenaar, o.a. 1933-1940 hoofd van het kantoor voor de handel dep. van econ.
zaken te Djakarta: 1164; 1431; 1461; 1469; 1488.
H o o p , v a n d e r . Vertegenwoordiger Kon. Ned. Aardrijksk. Genootschap
te Batavia: 1262.
H o o p , A. v a n d e r . Firmant van het huis Hope & Co. te Amsterdam: 1281.
H o o r n , L u c i e n G e r a r d v a n (geb. 1888). Ned. diplomaat; o.a. 1932
werkzaam te Weenen, met pers. gezant; 1937-1941 gezant te Boekarest en
Belgrado. Mededeling Ministerie van Buitenlandse Zaken: 1189; 1233.
H o o v e r , H e r b e r t C l a r k (1874-1964). 1928-1933 president der Verenigde
Staten; had als lid van de War Council deelgenomen aan de onderhandelingen
te Versailles en was in de regering van president Harding (1921-1923) minister
van handel geworden; was hoofd van de Belgian Relief Commission en voorzitter
intergeallieerde commissie voor kolen en voeding: 283; 286; 327 (uitvoer tarwe);
401; 774 (gekozen tot president); 777; 783 (econ. politiek V.S.); 925
(moratorium); 928 (oordeel Theunis); 944 (credietcrisis); 947 (id.); 999; 1005
(aftreden als president); 1028 (bankcrisis); 1291 (bezoek Europa); 1351 (oordeel
Capper); 1368; 1602.
H o p e , A d r i a n E l i a s (1772-1834).
H o p e S i m p s o n , S i r J o h . (geb. 1868). Engels diplomaat; o.a.
vice-president Refugee Settlement Committee. Vgl. Who's who 1961, p. 2789:
762.
H o p f . d r . Directeur Hamburg-Amerikanische Paketfahrt A.G.: 658.
H o r n e , s i r W i l l i a m C o r n e l i u s v a n (1843-1915). Canadees
spoorwegmagnaat; sinds 1881 in Canada in functie bij Canadian Pacific Railway,
sinds 1888 als president. Vgl. Who was Who 1897-1916, p. 726: 1366.
H o r s t , Te r . Voorzitter van de Ned.-Duitse Kamer van Koophandel te
Frankfort: 752.
H o r t h y d e N a g y b á n y a , M i k l o s (1868-1957). Admiraal der
Oostenrijks-Hongaarse vloot, 1920-1944 regent van Hongarije. Vgl. Encycl.
Brit.: 1296; 1298.
H o s t i e . Belg. Secretaris-generaal Centrale Rijnvaart Commissie: 616 vlg.
(tractaat met België).
H o u s e , E d w a r d M a n d e l l (1858-1938). Persoonlijk vertegenwoordiger
van president Wilson. Vgl. Who was who in America, 1897-1942, p. 592: 283;
290 vlg.; 312; 336.
H o u s t o n , D a v i d F r a n k l i n (1866-1940). Aanvankelijk hoogleraar
politieke wetenschappen; 1913-1920 minister van landbouw; 1920-1921 id.
financiën. Vgl. Who was who in America, dl. I, p. 592; 490 (onderhoud Heldring).
H o u s t o n , B o s w a l l , S i r W i l l i a m E v e l y n (1892-1960). Engels
diplomaat; o.a. 1925-1929 tweede secr. Den Haag; 1947-1951 gezant te Beiroet.
Vgl. Who's who 1951-1960, p. 548: 713.
H o v e , M i n n y t e n . Ned. toneelspeelster: 724.
H o w a r d . Directeur Engeland Carnegie Comité: 1184; 1361.
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H u b a r, m r. J a c q u e s A d r i e n G e r a r d M a r i e v a n H e l l e n b e r g
(1896-1951), 1929-1934 lid Tweede Kamer; 1933-1946 burgemeester Rijswijk;
1946-1951 id. Hilversum; 1053.
H ü b b e , A n t o n C o r n e l i u s (1872-1942). Duits bankier; o.a. 1927-1931
pres. Handelskamer, Hamburg. Vgl. Hamburgisches Geschlechterbuch (1961),
p. 451: 987.
H u b r e c h t , p r o f . d r . A m b r o s i u s A r n o l d W i l l e m (1853-1915).
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1882-1910 gewoon hoogleraar zoölogie Utrecht; vervolgens buitengewoon
hoogleraar; reisde door Ned.-Indië (1890) en Afrika (1912, 1914). Vgl. Eigen
Haard (1915), p. 258; 185.
H u b r e c h t , d r . H e n r i F r a n ç o i s R u d o l p h (1844-1926).
Medeoprichter Kon. Ned. Aardr. Genootschap; mede-stichter Koloniaal Instituut;
1880-1896 directeur Ned. Bell. Telefoon Mij.; lid der Tweede Kamer; was in
de voorzittersperiode van S.P. van Eeghen ondervoorzitter der Kamer van
Koophandel (1905-1920) en van 1921-1922 voorzitter: 9 (in verhouding tot B.
Heldring); 151 (in verhouding tot S.P. van Eeghen); 177; 180; 182 vlg.
(karakteristiek); 652 (bezoek Heldring); 667 (overlijden en karakteristiek).
H u b r e c h t , d r . J a n B a s t i a a n (geb. 1883). 1915 in diplomatieke dienst;
o.a. 1930 gezant te Rio de Janeiro; 1934 id. te Boekarest; 1938 id. te Rome:
1189.
H u d i g , D i r k (1872-1934). Dir. Centraal Bureau voor Sociale Adviezen,
A'dam; dir. secr. Ned. Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw: 135; 1083;
1126.
H u d i g , D i r k (geb. 1876). 1904-1906 ass. hoofdagent Java-China-Japan
Lijn te Hongkong; 1906-1917 directie-secretaris en 1917-1947 directeur
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij; daarna commissaris;
1917-1928 directeur Kon. West-Indische Maildienst; 1940-1944 president Neth.
Shipping and Trading Comt; 1948 Knight Commander of the British Empire.
Vgl. W.M. Zappey, Dirk Hudig L. Jzn. Levensschets van een Amsterdamse
reder, in Econ.-Historisch Jaarboek (1967), blz. 3 vlg.: 223; 232; 241; 597 vlg.
(organisatie K.N.S.M.); 602 (id.); 1027 (represailles Engelsen); 1216 vlg.
(werkzaamheid en positie bij K.N.S.M.); 1236 (id.).
H u d i g , p r o f . d r . F e r r a n d W h a l e y (1883-1937). 1901-1907
kantoorbediende o.a. bij K.N.S.M.; 1907-1913 proc. houder o.a. bij Hudig,
Veder & Co., R'dam; 1913-1918 stud. Berlijn en Zürich; 1918-1928 onderdir.
Rijksmuseum A'dam; 1928 hoogleraar, A'dam: 534 (adjunct Schmidt Degener).
H u d i g , J a n (1838-5.4.1924). Oprichter en lid fa. Hudig & Veder, cargadoors
en reders te Rotterdam: 151 (als commissaris K.N.S.M.); 351; 363
(havenstaking); 434; 548 (overlijden en karakteristiek).
H u d i g D z n . , J a n (1840-1927). Directeur Koloniale Bank Amsterdam: 57.
H u g e n b e r g , A l f r e d (1865-1951). 1903-1907 minister van financiën van
Pruisen; 1909-1915 voorzitter directorium Krupp-concern; stichter
Hugenberg-concern tijdens eerste wereldoorlog; leider Duits-Nationale Partij,
1930 stichter en leider Conservatieve Volkspartij; 1933 minister van
economische zaken in het Kabinet Hitler-Von Papen: 1022; 1027.
H u g h e s , W i l l i a m M o r r i s (1864-1952). Australisch staatsman, o.a.
1914-1923 premier. Voorvechter van Britse Empire gedachte en van de
‘blank-Australië-politiek’. Verdediger van het Ned. standpunt in het conflict
met Indonesië na wereldoorlog II. Vgl. Encycl. Brit.: 260.
H u i z i n g a , p r o f . d r . J o h a n (1872-1945). Ned. historicus; 1905-1915
hoogleraar Groningen; 1915-1945 id. Leiden: 1323.
H u l l , C o r d e l l (1871-1955). Amerikaans politicus; 1933-1944 minister van
buitenlandse zaken: 1288; 1349 vlg.; 1365; 1370 vlg.
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H u l s h o f f , i r . A l l a r d R e m c o (1880-1958). Stadsarchitect A'dam.
Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 1162; 1224.
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H ü l s m a n n , d r . J o h a n n H e i n r i c h H e r m a n n (1836-1907). Studie
wis- en natuurkunde Bonn en Greifswald; leraar Neuss, Düsseldorf, Maastricht;
directeur Breda, Tilburg, Amsterdam 1880-1906 (Openbare Handelsschool).
Goede naam in handelswereld. Tot op hoge leeftijd vraagbaak en raadgever
betreffende het handelsonderwijs: 52 vlg. (als leraar en directeur); 57.
H u m m e l , J o h a n n e s H e n r i c u s (1865-1937). Marine-officier; directeur
der Kon. Paketvaart Mij.: 119; 413; 427; 626 (karakteristiek); 1099 (id.); 1218
(id.); 1622.
H u m m e l , m r . J.K. 1903-1906 secretaris der Ver. v. Werkgevers op
Scheepvaartgebied te Amsterdam: 119.
H u n g e r , J a n D o e k e s , (1872-1940). O.a. resident van Batavia en fin.
adviseur van Albanië. Mededeling van het Centraal Bureau voor Genealogie,
's-Gravenhage: 39 (schooljaren met Ernst Heldring); 552 (positie Albanië);
1443 (overlijden).
H u n t e r , Chairman New York Trust te New York: 1343; 1345; 1370.
H u t h J a c k s o n , R t . H o n . F r e d e r i c k (1863-1921).PartnerinFrederick
Huth & Co., director Bank of England, president of the Institute of Bankers.
Vgl. Who was who 1916-1928, p. 545: 77; 195 (in verband met maatregelen
eerste wereldoorlog); 254; 260; 266; 283 vlg.; 383; 416; 427 (overlijden).
H u t h Wa l t e r s . Van Fred. Huth & Co. in Londen: 464.
H u t i n , M a r c e l , Frans journalist: 695.
H u t t o n , (D a v i d ) G r a h a m (geb. 1904). Engels economist, 1939-1945
verbonden aan het Foreign Office; publiceerde Danubian Destiny in 1939: 1333.
H u y g e n s , W i l l e m (1867-1940). Commissionnair in effecten te Londen:
81 vlg. (met Heldring in Londen); 89.
H u y g e n s , W i l l e m A g a t h u s , (1841-1917). Scheepsbouwmeester en
reder te Amsterdam: 81.
H u y s e . Employee Kon. Ned. Stoomboot-Mij.: 1216.
H u y s i n g a , K a r e l . Directeur der Ned. Uitvoer-Mij., oud-directeur van een
bierbrouwerij in Den Haag: 245.
H u y s m a n s , d r . G e r a r d u s W i l h e l m u s M a r i a (1902-1948). 1945
minister van financiën; 1946-1948 id. van economische zaken: 1484; 1486 vlg.;
1489.
H u y s s e n v a n K a t t e n d i j k e , j k v r. A m e l i e E l i s a b e t h A d r i a n a
(1875-1944): 298.
H u y s s e n v a n K a t t e n d i j k e , H e n d r i k Wi l l e m G u s t a a f
M a u r i t s r i d d e r (1879-1949). Ned. diplomaat; o.a. 1930-1933 gezant te
Lissabon; 1934-1937 id. te Praag; 1937-1946 id. te Kopenhagen. H. was van
1914 tot 1930 aan de legatie te Brussel werkzaam geweest: 1183; 1189.
H u y s s e n v a n K a t t e n d i j k e - B o r e e l , H é l è n e C é c i l e (geb. 1886);
1183.
H i j m a n s , P a u l (1865-1941). Belgisch staatsman; o.a. 1918-1920,
1923-1925, 1927-1934 en 1934-1935 minister van buitenl. zaken: 604
(verhouding tot Van Karnebeek); 718 (wederom minister); 721 (Belgische
kwestie); 744 vlg. (Moerdijkkanaal); 749 (id.); 751 (id.); 754 (id.); 758 vlg.
Genève en onderhandelingen met Nederland); 790 (id.); 809 (Genève); 812 vlg.
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(onderhandelingen met Nederland); 848 (id.); 856 (id.); 945 vlg. (id.); 1115
(id.).
I b n S a u d , A b d a l - A z i z (geb. ca. 1880). Koning van Saudi Arabië: 1267.
I b r a h i m , Te k o e . Lid van het vorstengeslacht van Perlak. 1493 vlg.
I c k e l h e i m e r . Amerikaan uit Joodse bankierskringen; werd niet nader
getraceerd: 92.
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I d e n b u r g , A l e x a n d e r W i l l e m F r e d e r i k (1861-1935). 1902-1905,
1908-1909 en 1918-1919 minister van Koloniën, 1909-1916 gouverneur-generaal
van Nederlands-Indië: 229 (minister van koloniën); 307 (verhouding tot Van
Karnebeek); 393 (als gouverneur van Suriname); 572 (standbeeld Van Heutsz);
877 (pousseert Rutgers); 892 (id.); 899 (id.).
I d e n b u r g , m r . d r . P e t r u s J o h a n n e s A b r a m (geb. 1896). Hoge
ambtenaar Ned.-Indië; in 1934 secr. van de vice-president van Ned.-Indië en
secretaris onderhandelingsdelegatie met Japan; 1935-1937 hoofdambtenaar
onderwijs; 1937 dir. onderwijs (Ned.-Indië): 1100; 1414; 1623.
I m h o f f . Duits afgevaardigde ter conferentie te Genève (1929): 810.
I m p e r i a l i d i F r a n c a v i l l a , m a r c h e s e G u g l i e l m o (1858-1944).
It. diplomaat; 1910 It. gezant te Londen. Vgl. Enciclopedia Italiana: 384.
I n g e r m a n : 1276.
I n s i n g e r , H e r m a n n A l b r e c h t (1757-1828). Stichter der Da. Insinger
& Co. te Amsterdam: 98.
I p p i u s F o c k e n s , d s . A n n e W i l l e m (1871-1933).1896-1933predikant
te Hemmen. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag en Dr.
J.H.A. Ringeling, Amsterdam: 689 vlg. (herdenking te Hemmen).
I r e n e , p r i n s e s (geb. 1939): 1382.
I r i g o y e n , H i p ó l i t o (1850-1933). Argentijns politicus; 1916-1930 president
der republiek: 423.
I r v i n g . Directeur Metropolitan Museum te New York: 1373.
I s h i h a r a , K ö i c h i r ö (geb. 1890). Japans industrieel en reder; president
Ishihara Industrial and Marine Transportation Company. Vgl. Japan Biog.
Encycl. & Who's Who (1958), p. 402: 997.
I s r a ë l s , m r . H. L o u i s (1856-1924). Parijse correspondentie van het
Handelsblad en advocaat van de Ned. legatie; was in 1898 door De Stuers uit
de laatste functie ontslagen, toen hij de Franse toestanden tijdens de
Dreyfus-affaire op scherpe toon had beoordeeld. De Franse minister van
buitenlandse zaken had hierover zijn beklag gedaan: 288.
's J a c o b , i r . F r e d e r i k (1875-1943). 1912 directeur Gem. Handelsinr.
A'dam; 1922-1933 directeur Holland-Amerika Lijn; daarna voorzitter
Bevrachtingscommissie Amsterdam; wethouder Baarn. Mededeling Centraal
Bureau voor Genealogie, Den Haag: 387.
's J a c o b , F r e d e r i k B e r n a r d g e n a a m d F r i t s (1872-1941).
Handelsattaché Ned. gezantschap te Londen. Heldring noemde zijn jongste zoon
naar hem: 83 (met Heldring in Londen); 89; 106; 251 vlg. (handelsattaché te
Londen); 332 (Parijse onderhandelingen); 335 (met Heldring in Londen); 407
(id. te Parijs); 430 (id. te Londen); 463 vlg. (id.); 524 (id.); 678 (tractaat met
België); 817 (bezoek Zuiderzeewerken); 919 (getipt voor gezant); 998 (met
Heldring te Baden-Baden); 1067 (onderhandelingen met Engeland); 1089
(huwelijk Juliana); 1161; 1330 (aftreden); 1397; 1398 (moeilijkheden
scheepvaart); 1435 (samenwerking met economische en buitenlandse zaken).
J a d o t , J e a n . Bekende figuur uit de geschiedenis der Belg. econ. expansie
begin dezer eeuw, sinds 1913 gouverneur Société Générale de Belgique. Vgl.
Cornet, Jean Jadot: 518.
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J ä g e r , G o t t l i e b . Dir.-gen. Bad Schiffahrt-Konzern. Vgl. Wer ist 's? (1935).
p. 746: 752.
J a n s e n , J e r e m i a s (omstreeks 1857-1921). Employé van de Kon.
West-Indische Maildienst, de maatschappij die in 1890 de stoot gaf tot oprichting
van de Handel-
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en Industriemij. ‘Curaçao’; in 1897 tijdelijk en in 1900 definitief administrateur
(tot 1910) en 1913-1921 directeur der C.H.M. Mededeling der Curaçaosche
Handel-Mij., Amsterdam: 238.
J a n s e n , W.R. Technisch leider Java Textielbedrijf te Tegel: 1260.
J a n s m a , m r . K o r n e l i s (geb. 1891). Advocaat te A'dam; 1918 secretaris
Zuiderzee-raad; 1919-1924 dir. Rijksbureau voor zeeoorlogsschade; 1931-1935
voorzitter Vrijheidsbond, afd. A'dam; 1935-1941 lid gemeenteraad Amsterdam.
Heldring had Jansma leren kennen toen hij lid van de commissie voor
zeeoorlogsschade was (1919). Mededeling mr. K. Jansma, Amsterdam: 961;
995; 1024.
J a s p a r , H e n r i (1870-1939). Belgisch staatsman; sinds 1919 minister in
diverse kabinetten; econ. en financieel deskundig afgevaardigde naar
internationale conferenties: 678 (tractaat met België); 741 (Moerdijkkanaal);
750 (id.); 1003 vlg.; 1115 (onderhandelingen met Nederland).
J e f f r i e s . Verbonden aan Imperial Bank, Toronto: 1358.
J e n k s , S i r M a u r i c e (1872-1946). Hoofd der accountantsfirma Maurice
Jenks, Percival & Co.; 1931-1932 lord mayor Londen. Vgl. Who was who
1941-1950, p. 603: 956.
J i t t a , p r o f . m r . A b r a h a m C a r e l J o s e p h u s (1887-1958). Tot 1932
ambtenaar op dep. van oorlog, Hoge Raad van Arbeid; 1932 rijksbemiddelaar;
sinds 1932 hoogleraar T.H. Delft: 877; 1377 vlg.
J o e k e s , m r . d r . A d o l f M a r c u s (1885-1962). 1925-1948 en 1952 lid
Tweede Kamer; 1948-1952 minister van sociale zaken; 1952-1960 lid Raad van
State: 1276; 1381.
J o e l s , m r . : 765.
J o h a n n s s e n . Burgemeester van Krefeld: 819.
J o h n s o n , L y n d e n B a i n e s (geb. 1908). Am. staatsman; 1937 lid van het
Congres; 1948 lid van de Senaat; 1961 vice-president; 1963-69 president V.S.:
1352.
J o h n s o n , T h o m a s F r a n c i s (geb. 1909). Am. politicus; 1938-1950
senaatslid; sinds 1950 congreslid. Vgl. Who's who in America 1960-1961, p.
1496: 1351.
J o n c k h e e r , J a n B e n j a m i n A n n e (1861-1921). Directeur Stoomv.
Mij. ‘Nederland’, was van 1907-1921 commissaris Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij: 152 (als commissaris K.N.S.M.); 201 (in bridgeclub
met Heldring); 221; 358 (ontslag directeur); 414; 1482.
J o n c k h e e r , J o h a n J a c h i k a (1894-1946). 1930-1946 directeur
Koninklijke Ned. Stoomboot-Maatschappij: 135; 596; 1217 (werkzaamheid en
positie bij K.N.S.M.); 1236 (id.); 1482 (overlijden).
J o n e s , O w e n D a n i e l (1861-1951). General manager North British and
Mercantile Insurance Company. Vgl. Who was who 1951-1960, p. 597: 1418.
J o n g , d e . Indo-Europeesch Verbond te Telok Betong: 1264.
J o n g , d e . Directeur Kon. Paketvaart Mij. te Batavia: 1253; 1255; 1262.
J o n g , p r o f . m r . A d r i a a n M a r i e d e (1893-1969). 1921 in dienst der
Ned. Bank als part. secr. van Vissering en vervolgens chef der secretarie; 1935
onderdirecteur idem; 1940-1947 directeur idem; 1947-1958 directeur-secretaris
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idem; 1932-1943 hoogleraar Rotterdam; geschiedschijver van de Ned. Bank:
915 vlg.
J o n g e , j h r . m r . B o n i f a c i u s C o r n e l i s d e (1875-1958). 1917-1918
minister van oorlog; 1918 in dienst der Bataafsche Petroleum Mij.; 1920 directeur
idem; 1921 directeur Koninklijke, directe medewerker van Deterding en Colijn;
1922 commissaris Koninklijke;
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1931-1936 gouverneur-generaal van Ned.-Indië. Vgl. Herinneringen de Jonge:
263 (kwestie generaal Snijders); 683 (id.); 914 (getipt voor gouverneur-generaal);
922 (benoemd); 923 (karakteristiek); 924; 976 vlg. (karakteristiek); 1060 (id.);
1107 (scheepvaartoverleg); 1165 vlg. (opvolging); 1178 (id.); 1255
(werkzaamheid mevrouw De Jonge in Indië); 1261 (oordeel Salim); 1266 (‘Zeven
Provinciën’); 1272 (oordeel resident Bosselaar); 1283 (critiek Welter); 1286
vlg. (critiek Colijn); 1289 (verjaardag Fock); 1590.
J o n g e , j h r . i r . J o h a n M a u r i t s d e (geb. 1884). Dir. Ver. Javasche
Houthandel Mij'en: 1060.
J o n g e , j h r . m r . W i l l e m J o h a n d e (geb. 1898). Voorzitter van
Federatie van Ver. van Ned.-Ind. Bergcultures: 1425.
J o n g e j a n , m r . W i l l e m G e o r g e (1891-1963). Sinds 1937 voorzitter
Ondernemersraad voor Ned.-Indië. Mededeling Centraal Bureau voor
Genealogie, Den Haag: 1312; 1377 vlg.; 1409 vlg.; 1415; 1425; 1433; 1465;
1466; 1470 vlg.; 1473 vlg.; 1476 vlg.; 1481; 1489 vlg.; 1495.
J o n g e j a n s , J a n (1883-1939). Resident van Atjeh. Mededeling Centraal
Bureau voor Genealogie, Den Haag: 1275 vlg.; 1278; 1379.
J o n k e r . Technisch inspecteur der Stoomvaartmij. ‘Nederland’: 1341; 1374.
J o n k m a n , m r . J a n A n n e (geb. 1891). Vanaf 1919 Indische carrière;
1930 mede-oprichter Ver. tot bevordering v.d. maatsch. en staatk. ontwikkeling
van Ned.-Indië, welke het blad De Stuw uitgaf. 1939-1942 voorz. Volksraad;
1946-1948 minister overzeese gebiedsdelen; 1948 lid en 1951-1966 voorzitter
Eerste Kamer: 1488 vlg.; 1491 vlg.
J o o n : 1143.
J o o s t i n g B u n k , A u g u s t u s G o ë t i u s (1871-1955). Mededeling
Centraal Bureau voor Genealogie, 's-Gravenhage: 53 vlg. (jeugdjaren met Ernst
Heldring); 58 (id.).
J o r d a a n , J a n (1873-1935). Dir. Banque Jordaan et Cie., Parijs: 521.
J o r d a n , d r . V i r g i l D u s t i n (geb. 1892). Am economist en auteur; o.a.
1920-1929 redacteur publicaties Nat. Industrial Conference Board; 1932-1948
president id. Vgl. Who's who in America 1960-1961, p. 1517: 1346; 1638 vlg.
J o y n s o n - H i c k s , S i r W i l l i a m . Eerste viscount Brentford (1865-1932);
Engels politicus; 1922-1923 minister van overzeese handel; 1923-1924 id. van
gezondheid; 1924-1929 id. van binnenlandse zaken: 464.
J u l i a n a (geb. 1909). Sinds 1948 koningin van Nederland: 335; 715 (econ.
voorlichting); 764 (hofdiner); 1050 (bezoek Rembrandts); 1077 (overlijden
Hendrik); 1089 (mogelijk huwelijk); 1198 vlg. (verloving); 1215 (moeilijkheden
met Duitsland); 1223 (Mittersil); 1493 (ontslag Van Mook).
J u r g e n s , A n t o n (1867-1945): 373; 828 vlg. (West-Afrika Lijn); 1002 (fin.
omstandigheden).
J u r g e n s , R u d o l p h u s J o s e p h u s H e n r i c u s (geb. 1875). Sinds 1897
firmant fa. Ant. Jurgens te Oss; in het Leverconcern belast met de technische
leiding: 373.
J u r r e s , J o h a n n e s H e n r i c u s (1875-1946). Ned. tekenaar en schilder:
234; 248.
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J u s s e r a n d , J e a n A d r i e n A n t o i n e J u l e s d e (1855-1932). Frans
diplomaat; sinds 1902 ambassadeur te Washington. Vgl. Who was who in
America, vol. 1, p. 654: 1185.
K a a g , p r o f . d r s . H.A. (geb. 1897). 1916-1920 studie Handelshogeschool
Rotterdam; vervolgens fin.-economisch redacteur De Maasbode; 1927-1968
hoogleraar Ka-
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tholieke Hogeschool Tilburg, o.a. voor geld-, crediet- en bankwezen; lid Econ.
Raad; talrijke commissariaten: 1036 (Econ. Raad); 1065 (Commissie
handelsverdragen); 1074 (contingentering); 1118 vlg. (Econ. Raad); 1315
(toestand staatsfinanciën).
K a e m p f , d r . Schiffahrtversuchsanstalt, Hamburg: 466; 523.
K a h n , O t t o H e r m a n n (1867-1934). Bankier, geboren in Mannheim:
opleiding in Duitsland en Londen; in 1893 naar de Ver. Staten; 1893-1895
verbonden aan de bank Speyer & Co.; sinds 1897 aan de bank Kuhn, Loeb &
Co. Vgl. Lundberg, America's 60 families, p. 13, 27; Who was who in America,
vol. 1, p. 655; Supple, A. Business-Elite: 92.
K a k e b e e k e , Wa l t e r (1872-1940). Dir. hofstede Schengen; lid Prov. Staten
van Zeeland. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 1377.
K a l f f , m r . J a n (1865-1944). 1908-1931 hoofdred. Alg. Handelsblad.
Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 716 (waterwegen
Amsterdam); 781 (kwestie militaire conventie).
K a l f f , i r . J a c o b A d r i a a n (1869-1935). 1894 verbonden aan Holl.
IJzeren Spoorw. Mij., sinds 1909 als directeur; 1917-1929, idem Mij. tot Expl.
S.S.; 1920-1932 commissaris K.N.S.M.; 1931 voorzitter Ondernemersraad van
Ned.-Indië; 1933-1935 minister van waterstaat; talrijke commissariaten. K.
overleed tijdens zijn ministerschap: 434; 444 (over Van Aalst); 578 (Duitse
spoorwegtarieven); 603 (id.); 613 vlg. (id.); 619 (over Bongaerts); 620 (Duitse
spoorwegtarieven); 626 (karakteristiek); 628 (verhouding tot Duitsland); 741
(onderhandelingen Duitsland); 776 (ambieert Kamerzetel); 831 (credietverlening
Duitsland); 834 (id.); 845 vlg. (id.); 878 vlg. (opvolging De Graeff); 886 vlg.
(handelspolitieke moeilijkheden met Duitsland); 889 vlg. (credietverlening
Rusland); 904 (zoekt dir.-generaal); 956 (Ondernemersraad); 1019; 1026
(landbouwbescherming); 1035 (kabinetsformatie-1933); 1038 vlg. (opgetreden
als minister); 1042 (kabinetsformatie-1933); 1062 (tegenstander devaluatie);
1083 (klaagt over Colijn); 1099 (overlijden).
K a m m e r e r , F.A.: 919.
K a n , m r . J o h a n n e s B e n e d i c t u s (1873-1947). 1908 secretaris-generaal
departement van binnenl. zaken; 1919 idem in alg. dienst; 1926-1929 minister
van binnenlandse zaken en landbouw; 1929-1931 secr. generaal binnenl. zaken
en in alg. dienst; 1931 lid Raad van State: 237; 279 vlg.; 514 (kwestie Duitse
kroonprins); 649 (minister); 699; 817 (handelspolitiek); 876 (id.); (opvolging
De Graeff); 983 (conflict met Verschuur).
K a n t e r , A b r a h a m d e (1878-1953). 1929 directeur Wilton's
Machinefabriek en Scheepswerf: 889 vlg. (credietverlening Rusland); 1152
(missie Zuid-Amerika).
K a r e l , p r i n s v a n Z w e d e n (geb. 1911): 1089.
K a r n e b e e k , j h r . A b r a h a m P i e t e r C o r n e l i s v a n (geb. 1905).
Ned. diplomaat; 1939-1952 te Londen: 1397.
K a r n e b e e k , j h r . m r . d r . H e r m a n A d r i a a n v a n (1874-1942).
1911-1918 burgemeester van Den Haag; 1918-1927 minister van buitenlandse
zaken; 1928-1942 commissaris der Koningin Zuid-Holland: 229 (minister van
buitenl. zaken); 231; 232 vlg. (reorganisatie departement); 235 (kwestie gezant
Washington); 236 (onderhandelingen met Duitsers en Geassocieerden); 238
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vlg. (commissie van bijstand); 242; 244 (onderhandelingen Londen); 245 (id.);
247 (kwestie gezant Washington); 248 (onderhandelingen Londen); 251
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vlg. (id.); 265 (revolutiedreiging); 267 vlg. (onderhandelingen); 268 vlg. (kwestie
Wilhelm II); 274 (onderhandelingen Londen); 276 (in verband met Wilhelm
II); 277 vlg. (onderhandelingen Parijs); 287 (id.); 292; 293 (onderhoud Colonel
House); 294 (Limburgse kwestie); 295 (onderhoud Loucheur); 296 (id. Pichon);
297; 298 (onderhoud lord Robert Cecil en generaal Smuts); 299 (onderhoud
met Clémentel); 300 (onderhoud Heldring); 301; 302 (campagne in Franse pers);
303 vlg. (over Wilhelmina); 304 (oordeel over Karnebeek); 305; 307 (oordeel
Van Aalst); 308 (gezantschap Brussel); 309; 310 vlg. (Belgische eisen); 311
vlg. (missie-Van Vollenhoven); 314 (Volkerenbond); 316 (Heldring niet meer
beschikbaar voor Parijs); 319 (bezoek Heldring); 320 (raad van bijstand); 323
vlg. (koeien voor Frankrijk en Volkerenbond); 330 (id.); 336 vlg. (ter Parijse
vredesconferentie); 339 (organisatie departement); 340 (Belgische kwestie);
341 (oordeel over de Belgen); 342; 345 (credietverlening Duitsland); 353 vlg.
(id.); 355 gezantenbenoemingen; 356 (statuut voor de Rijn); 361; 374 (financiële
conferentie Brussel); 397 vlg. (contact met Rusland); 401 (surtaxe d'entrepôt);
402 vlg. (internationale toestand en Belgische kwestie); 409 (contact met
Rusland); 414 (id.); 423; 484 (Prins Wilhelm van Pruisen); 490 (op reis); 491
(Vlootwet); 501 (credietverlening Duitsland); 502 (contact met Rusland); 506
vlg. (onderhoud met Heldring); 512 vlg. (kwestie Duitse kroonprins); 514 (id.);
536 (oordeel Heldring); 540 (contact met Rusland); 543 (contact met Rusland);
553 (id.); 579 (contact met Rusland); 602 (Duitse spoorwegtarieven); 604
(overeenkomst met België); 606 (id.); 608 vlg. (id.); 609 (spoorwegtarieven
Duitsland); 611 (id.); 612 vlg. (overeenkomst met België); 617 (id.); 618
(opnieuw minister); 620 (tractaat met België); 627 vlg. (id.); 631 vlg. (id.); 637
(gezantschap bij de paus); 638 (kabinetscrisis); 643 (credietverlening Duitsland);
645 (kabinetscrisis); 648 (raad van bijstand); 649 vlg. (tractaat met België); 650
(Volkenbondsraad); 653 (decoratie Von Saher); 656 vlg. (tractaat met België);
659 (surtaxe d'entrepôt); 660 vlg. (tractaat met België); 664 vlg. (id.); 666 (Duits
handelsverdrag); 668 (met Heldring naar Wieringen); 671 (tractaat met België);
673 vlg. (id.); 678 vlg. (id.); 683 (beleid-1918); 685 (tractaat met België); 688
(verwerping tractaat met België); 690 vlg. (correspondentie met Heldring en
opvolging); 695 (standpunt Wielingen); 705 (Moerdijkkanaal); 749 (kwestie
Wielingen); 759 (Colijn); 771 (onderhandelingen België); 774 (in verband met
Posthuma); 842 (tractaat met België); 864 (id.); 878 (opvolging De Graeff);
898 vlg. (id.); 913; 980 (Raad van bijstand); 1023; 1125 (missie Zuid-Amerika);
1131 (id.); 1138 vlg. (id.); 1147 (id.); 1155 vlg. (id.); 1166 vlg. (opvolging De
Jonge); 1171 (opvolging Ruys); 1186 (missie Zuid-Amerika); 1199 (id.); 1234
(voorzitterschap Ned. Zuid-Amerika Instituut); 1245 (id.).
K a r n e b e e k - Va n Wa s s e n a e r , A d r i a n a J u s t i n e C i v i l e v a n
(1882-1944): 603.
K á r o l y i : 322.
K a r s t e n : 793.
K a s s i e s : 1079.
K a s t e l e y n , J a n S a m u e l C o r n e l i s (1866-1944). 1888-1911 in dienst
Amst. Deli Cie. In Deli; dir. diverse cultuurmij'en; leider
Suriname-Studie-Syndicaat. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie,
Den Haag: 370 vlg.
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K a t , W i l l e m J. (geb. 1842). 1889-
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1907 hoofd van de openbare lagere school aan de Ravenstraat 1, Kattenburg.
Vgl. Naamwijzer (1889-1890). Meded. Dr. J.H.A. Ringeling, Amsterdam: 114
(in verband met staking bij K.N.S.M.).
K a t A n g e l i n o , d r . A r n o l d D i r k A d r i a a n d e (1891-1969). Hoge
ambtenaar, vnl. in Ned.-Indië; 1934-1937 dir. onderwijs en eredienst aldaar;
1945-1948 werkz. Far Eastern Comm., Washington; dr. h.c. Rotterdam: 1377
vlg.; 1483 vlg.
K a u f f e l t : 1261.
K e a n , H a m i l t o n F i s h (1862-1941). Am. senator. Vgl. Who was who in
America, vol. 1, p. 658: 531 (hulpactie Duitsland).
K e e s i n g , D a v i d (1878-1927). Fin. redacteur Alg. Handelsblad. Mededeling
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 588 (moeilijkheden
Rotterdamsche Bank).
K e l l o g g , F r a n k B i l l i n g s (1856-1937). Am. diplomaat; 1924-1925
ambassadeur in Londen; 1925-1929 minister van buitenlandse zaken. Vgl.
Encycl. Brit.: 809; 1104; 1185.
K e m p e n , C a r e l J o s e p h v a n (1872-1955). Hoog Indisch ambtenaar,
o.a. 1924-1928 gouverneur Sumatra's Oostkust; 1929-1931, 1933-1937 en
1939-1946 lid Tweede Kamer: 713 (candidaat voor Tweede Kamer); 719 (id.);
724 (id.); 732 vlg. (id.); 755 (id.); 766 (id.); 898 vlg. (opvolging De Graeff);
964 (candidatuur Tweede Kamer); 995 (bezoekt Heldring); 1001 (candidatuur
Tweede Kamer); 1017 (id.).
K e n t , F r e d . I. (1869-1954). Am. bankier; financieel adviseur van de
commissie der herstelbetalingen te Parijs. Vgl. Who was who in America, vol.
3, p. 472: 401.
K e s s l e r , i r . G e l d o p h A d r i a a n (1884-1945). 1917 in dienst Kon.
Hoogovens en Staalfabrieken te IJmuiden; 1919 directeur idem; sinds 1924
president-directeur idem: 961 (verhouding econ. onderwijs-bedrijsleven); 1218
(prins Bernhard); 1315 (toestand staatsfinancën); 1387 (commissaris De Bary);
1439 (id.).
K e t e l a a r , Th.M.: 712 (wethouder Amsterdam).
K e t w i c h Ve r s c h u u r - d e B e a u f o r t , E l i z e v a n (geb.1908).Huwelijk
ontbonden in 1949: 1374.
K e t w i c h Ve r s c h u u r , m r . J a n D i r k v a n (1877-1940). Ned.
diplomaat; o.a. 1927 gezant te Buenos Aires; 1931-1932 id. te Konstantinopel.
Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 1012; 1374.
K e u s , i r . H e n r i I s a ä c (geb. 1889). 1914 ir. bij de Heemaf, Hengelo;
1919-1954 directeur idem; vruchtbaar publicist over actuele economische
onderwerpen: 1234; 1426.
K e y n e s , J o h n M a y n a r d L o r d (1883-1946). De grootste en meest
invloedrijke moderne economist; 1908 lecturer in economics Cambridge; 1915
verbonden aan de Engelse Treasury; maakte vredesonderhandelingen te
Versailles mee en was tegenstander van de onmatige eisen aan Duitsland; vgl.
voorts Harrod, Keynes: 255 vlg. (bespreking aan de Treasury-1918); 313 (positie
neutralen); 322 (id.); 326 (onderhoud Wallenberg); 329 (financiële
onderhandelingen Parijs); 331 (ziet toestand ernstig in); 343 (ziet geen licht
meer); 344 (valutaconferenties); 367 herstelbetalingen); 400; 523 (over De
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Lastyrie); 602 (herstel gouden standaard); 1346 (invloed op Roosevelt); 1482
(overlijden en karakteristiek).
K e y s e r : 1173.
K i e l s t r a , p r o f . d r . J o h a n C o e n r a a d (1878-1951). 1918-1933
hoogleraar Wageningen; 1925-1933 id. Utrecht; 1933-1944 gouverneur
Suriname; 1944-1948 gezant te Mexico: 1042 (kabinetsformatie-1933); 1043
(getipt voor
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gouverneur Suriname); 1161; 1280 (Jong liberalen).
K i è s . Hoofdagent Kon. Ned. Stoomboot-Mij. op Curaçao: 1137; 1216; 1371;
1373 vlg.
K i e w i e t d e J o n g e , m r . J a n H e n d r i k (1895-1965). Advocaat en
procureur, Den Haag; jarenlang Ned. Rijnvaartcommissaris; 1929-1939 secretaris
Centraal Bureau voor de Rijn- en binnenvaart; 1934-1955 voorz. Redersver.
voor de Ned. haringvisserij: 1143; 1146 vlg.; 1439.
K i m m i c h , K a r l . D i r . D e u t s c h e Bank, Berlijn: 1388.
K i n d e r e n , A n t o n i u s J o h a n n e s d e r (1859-1925). In 1907 Allebé als
directeur van de Rijksacademie opgevolgd: 188 vlg. (als directeur der
Rijksacademie van Beeldende Kunsten); 234 vlg. (academiekwesties); 238 (id.);
240 (id.); 243; 246 (id.); 248 (id.); 360 vlg. (kwestie Jan Veth); 439 (afscheid
Heldring); 442 vlg. (diplomakwestie); 610 (overlijden Jan Veth); 635 (overlijden
en karakteristiek).
K i n d e r e n , H. d e r . Firmant Fa. De Lange & Co. te Batavia: 174.
K i n g , W u n s z (geb. 1892). Eigenlijk: Cin-Wens-ssu; Chinees diplomaat;
1933-1945 Chinees gezant te Den Haag; daarna te Brussel. Vgl. Who's Who in
Modern China (1954), p. 48: 1243.
K l e f f e n s , m r . E e l c o N i c o l a a s v a n (geb. 1894). Verbonden aan dep.
buitenl. zaken; o.a. 1939-1946 minister van buitenl. zaken; 1946-1947 id. zonder
portefeuille; ambassadeur Washington: 759 vlg. (uitwerking Belgisch verdrag);
769 (id.); 789 (id.); 812 vlg. (id.); 824 (id.); 844 (id.); 905 (id.); 919 (id.); 1037
(organisatie departement); 1089 (scheepvaartsteun); 1095 vlg. (verbonden aan
Econ. Zaken); 1121 (kwestie Van Aerssen); 1138 (missie Zuid-Amerika); 1147
(id.); 1152 (id.); 1208 (handelsaccoord Italië); 1285 (onderhoud met Heldring);
1292 (id.); 1296 (oorlogsverwachting); 1315 (marine-attaché Japan); 1321 vlg.
(oorlogskansen); 1332 (oorlogsdreiging); 1336 (id.); 1383 (opgetreden als
minister); 1385 vlg. (internationale toestand); 1396; 1407 vlg.
(blokkadeproblemen); 1411 (id.); 1414 (vredesgeruchten); 1418 (rede); 1422
(Anic); 1427 (oorlogsgevaar); 1430 vlg. (nieuwjaarsrede De Geer); 1434 vlg.
(vrije vaart op grote rivieren); 1439 (kwestie Müller & Co.); 1447 vlg.
(internationale toestand); 1452 (alarm en zetelverplaatsing); 1458 (wederom
minister); 1461 (annexatieplan); 1463 (organisatie departement); 1467
(Indonesische kwestie); 1472 (overwerkt); 1482 (organisatie departement); 1492
(Indonesische kwestie).
K l e i n , d r . i r . W i l l e m C a r e l (geb. 1884). Mijnbouw-ingenieur;
1913-1933 geoloog bij B.P.M.; bestuurslid Nieuw-Guinea. Studiekring te Den
Haag. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 1284.
K l e i n M o l e k a m p , B. (geb. 1887). Ned. diplomaat, o.a. 1930 consul,
Washington; 1931 consul-generaal id.; 1945 gezant te Rio de Janeiro. Mededeling
Ministerie van Buitenlandse Zaken: 1352 vlg.; 1355.
K l e i w e g d e Z w a a n , p r o f . d r . J o h a n n e s P i e t e r (geb. 1875).
1924-1939 hoogleraar Amsterdam: 1309; 1427.
Kleykamp-Haagen Smit, Sibilla Maria Antonia Ermina
(1868-1931). Kunsthandelaarster te Den Haag. Meded. Centraal Bureau voor
Genealogie, Den Haag: 365.
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K l i n k , i r . D i r k J a c o b u s (geb. 1892). 1916 in dienst Rijkswaterstaat;
1921-1928 leiding werken Julianakanaal; 1928 dir. en 1929-1934 dir.-generaal
Oranje-Nassaumijnen: 738 (waterwegen Maastricht).
K l o p p e r , p r o f . d r . i r . J a n (1878-1966). 1905-1918 hoogleraar T.H.
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Delft; 1918-1920 dir. Centraal bruinkolenbureau; 1919-1928 rector magnificus
en hoogleraar T.H., Bandoeng; 1928-1935 dir. Thomassen en Co., De Steeg;
sinds 1935 voorz. raad v. bestuur Ned.-Ind. Spoorwegmij.; uitvinder veilingklok:
1476.
K l o t z , L o u i s - L u c i e n (1868-1930). Frans radicaal politicus; 1917-1920
minister van financiën, de auteur van het slagwoord: ‘l'Allemagne payera!’:
339.
K l u v e r s , B e r n a r d u s J o h a n n e s , (1865-1952). Superintendent en
hoofdadm. Handelsver. ‘Amsterdam’, te A'dam. Meded. Centraal Bureau voor
Genealogie, Den Haag: 370 vlg.
K l u y v e r , C l a s i n e A l b e r t i n e (geb. 1884). 1920-1950 in dienst dep.
van buitenlandse zaken, laatstelijk als administrateur: 761 (Genève).
K n a p p e r K z n . , C h r i s t i a a n (1841-1916). Docent te Rotterdam en
Amsterdam in wiskunde, handelsrekenen en boekhouden; 1883-1897 verbonden
aan Openb. Handelsschool te Amsterdam. Schrijver van de Dukaat en de
standprijs voor goud in Nederland, in De Economist (1875). Meded. Dr. J.H.A.
Ringeling, Amsterdam: 52 vlg.
K n a p p e r , N i c o l a a s (1870-1944), Arts te Amsterdam. Mededeling Centraal
Bureau voor Genealogie, 's-Gravenhage: 53 vlg. (jeugdjaren met Ernst
Heldring).
K n a t c h b u l l - H u g h e s e n , s i r H u g h M o n t g o m e r y (geb. 1886).
Engels diplomaat; 1939-1944 ambassadeur te Instanboel. Vgl. Who's who (1961),
p. 1715: 1431.
K n o t t e n b e l t , m r . H e n d r i k J a n (1873-1952). o.a. 1925-1933 lid
Tweede Kamer, sinds '29 fractieleider: 712; 732 vlg. (candidatuur Van Kempen);
733 (Moerdijkkanaal); 736 (id.); 963 (Vrijheidsbond); 994 (id.); 1025
(verkiezingsprogramma); 1032 (verwerping Machtigingswet); 1035
(kabinetsformatie-1933); 1042 (id.); 1045 (correspondentie met Heldring); 1083
(politiek Colijn); 1604 vlg.
K n o t t e n b e l t A z n . , H e n d r i k J o h a n (1873-1934). Lid der Fa. A.
Knottenbelt (tot 1913); 1905-1914 consul en consul-generaal Chili te Rotterdam;
1913-1918 agent der Ned. Handel-Mij. te Rotterdam; 1919-1921 dir. Uniebank.
Mededeling mr. W.F. Lichtenauer, Rotterdam en Dr. J.H.A. Ringeling,
Amsterdam: 214.
K n u d s e n : 1104.
K o e c h l i n , R a y m o n d . President Comité des Musées en der Société des
amis du Louvre: 655; 957 (overlijden en karakteristiek).
K ö h l e r , i r . Waterstaatsingenieur: 697 vlg. (waterwegen Amsterdam); 700
(id.); 702 vlg. (id.); 716 (id.); 723 (id.); 727 vlg. (id.); 748 (id.); 750 vlg.
(Moerdijkkanaal); 758 (waterwegen Amsterdam); 762 vlg. (id.); 766; 779 vlg.
(waterwegen Amsterdam); 782 (id.); 785 vlg. (id.); 791 vlg. (id.); 807 (id.); 841
(id.).
K o e t s e r , d r . Amsterdam: 518.
K o e w a j i m a , K a z u e . 1937-1939 gezant te Den Haag. Vgl. Japan biogr.
Encycl. p. 2103: 1240.
K o k , i r . J o h a n E g b e r t F r e d e r i k d e (1882-1940).1921-1940directeur
Kon. Ned. Petroleum Mij., sinds 1936 als dir.-generaal: 961.
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K o l f f m r . d r . G u a l t h e r u s (1879-1959). Rechter; sinds 1935 lid Eerste
Kamer: 1295.
K o l f s c h o t e n , m r . H e n r i A n t h o n y M e l c h i o r T i e l e m a n (geb.
1903). 1945-1946 minister van justitie; vervolgens o.a. burgemeester van Den
Haag: 1458.
K o l k m a n , m r . M a x i m i l i e n J o s e p h C a s p a r M a r i e (1853-1924).
1908-1913 minister van Financiën: 178 vlg. (ontwerp-tariefwet-1912); 561 (id.).
K o l t s j a k , A l e x a n d e r Wa s i l j e w i t c h
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(1874-1920). Russisch admiraal, poogde van 1917 tot zijn dood vanuit Siberië
de bolsjewistische revolutie te bestrijden: 397.
K ö n i g , i r . A d r i a n u s A n t o n i e H e n r i W i l l e m (1867-1944).
1918-1922 minister van waterstaat: 230 (minister van waterstaat); 738
(waterwegen Maastricht).
K o e n i g . Waterstaatsingenieur: 756; 827.
K o e n i g s . Geheimrat: 892.
K o n i n g , M a r i n u s C h r i s t i a a n (1873-1963). 1893-1906 marine-officier;
1906 inspecteur Kon. Paketv. Mij., 1912 directeur idem; 1916-1919
president-directeur idem; 1919 lid Raad van Bestuur idem; 1919-1934 directeur
Stoomv. Mij Nederland; 1934 commissaris idem: 405 vlg. (oppositie tegen
Hissink); 413 (karakteristiek); 425 (over Hissink); 515 (Afrikavaart); 542 (id.);
629 (tractaat met België); 679 (id.); 869 (Kon. Holl. Lloyd); 873 vlg. (id.); 1098
vlg. (relatie Kon. Paketvaart Mij. en Java-China-Japan Lijn); 1218 (id.); 1445
(luchtafweer Amsterdam); 1621 vlg.
K o n i n g , m r . P i e t e r W i l l e m d e (1868-1931). Advocaat te Amsterdam;
1899-1927 rechter-plaatsv. Arr. rechtbank Amsterdam. Mededeling Centraal
Bureau voor Genealogie, 's-Gravenhage en Dr. J.H.A. Ringeling, Amsterdam:
63; 945 (overlijden en karakteristiek.)
K o n i n g s b e r g e r , d r . J a c o b C h r i s t i a a n (1867-1951). 1926-1929
minister van koloniën. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den
Haag: 667 (request Suriname); 708 (verhouding tot De Graeff); 716 vlg.
(opvolging Van Heemstra en toestand Indië); 733 (De Graeff); 740 (bestuur
Curaçao); 804 (afgetreden); 986.
K o n i j n e n b u r g , i r . E m i l e v a n (1869-1956). 1892-1930 in diverse
functies in dienst van Rijkswaterstaat (met enige onderbrekingen); deed groot
internationaal werk; recentelijk is de Antwerpen-Rijnverbinding in
overeenstemmnig met de door hem aangegeven denkbeelden opgelost: 738 vlg.
(waterwegen Maastricht); 740 vlg. (Moerdijkkanaal); 744 vlg. (id.); 750 vlg.
(id.); 754 vlg. (id.); 767 vlg. (onderhandelingen België): 781 (id.); 788 vlg. (id.);
821 (id.); 823 vlg. (id.); 834 (id.); 838 (id.).
K o n i j n e n b u r g , W i l l e m A d r i a a n v a n (1868-1943).Tekenaar,schilder
en glazenier: 234 vlg.; 240 (opvolging Dake); 243 (bedankt).
K o o l - P i e r s o n , A d r i a n a M a r g a r e t h a (1866-1946). Vrouw van D.A.
Kool: 493.
K o o l , m r . D a v i d A b r a h a m (1862-1945). O.a. dir. Neptun A.G., rederij
te Emden: 493.
K o o l e n , m r. d r. D i o n y s i u s A d r i a n u s P e t r u s N o r b e r t u s
(1871-1945). 1905-1925 lid Tweede Kamer; 1925-1926 minister van arbeid,
handel en nijverheid; 1926-1945 lid Raad van State: 558 (wetsontwerp
Holl.-Zuid-Afrika Lijn); 612 (getipt als premier); 618 vlg. (opgetreden als
minister); 627 (bezoek Heldring; protectionisme); 1376 (kabinetscrisis-1939).
K o o y J r . , J. Mede-oprichter der Kas-Vereeniging te Amsterdam: 33.
K o o y , p r o f . d r . T j a l l i n g P i e t e r v a n d e r (geb. 1902). 1932-1948
in dienst van dep. van economische zaken, o.a. als directeur Ec.
Voorlichtingsdienst, laatstelijk als secr.-generaal; 1948-1949 hoogleraar Leiden;
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1949 idem Vrije Universiteit Amsterdam: 1170; 1187; 1200 (bezoek Heldring);
1245 (afscheid Heldring); 1294.
K o p e r . Verbonden aan de Stoomvaartmij. ‘Nederland’ te Batavia: 1263.
K o r t e n h o r s t , m r . d r . L e o n a r d u s G e r a r d u s (1886-1963).
1925-1963 lid Tweede Kamer, sinds 1948 voorzitter; 1915-1946 alg. secr. Kath.
Werkgeversvereniging: 502 (handelspolitiek); 645
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(kabinetscris-1926); 846 (handelspolitiek); 877 (id.); 880 (centr. econ. dienst);
904; 908 (verhouding tot Steenberghe); 915; 922 (anti-dumping); 977
(handelsverdrag met België); 1001 (subsidiëring Kamerleden); 1018
(tariefherziening); 1033 (Machtigingswet); 1039 (econ. wereldconferentie);
1074 (verhouding tot Verschuur).
K o s t e r , i r . J. Kamer van Koophandel Heerlen; dir. Ned. Mij. tot het
verrichten van Mijnbouwk. Werken: 841.
K o s t e r s , p r o f . d r . J a n (1874-1951). Ned. rechtsgeleerde; 1908-1916
hoogleraar Groningen; 1916 raadsheer Hoge Raad; 1933 vicepresident idem;
1936 lid Perm. Hof van Arbitrage; lid Commissie voor de diplomatieke examens:
1323.
K r a m e r . Directeur Norddeutsche Lloyd: 373.
K r a m p , F l o r i s G e r a r d (1848-1918). Collecteur Staatsloterij te
Amsterdam; bibliothecaris en secretaris v.h. Koninklijk Nederlandsch
Aardrijkskundig Genootschap, resp. 1892-1897 en 1897-1899. Tijdschr. Kon.
Ned. Aardr. Genootschap (1933), p. X: 181.
K r a n e n b u r g . Nederlands beeldend kunstenaar; werd niet nader getraceerd:
234 vlg.
K r a n e n b u r g , m r . d r . F e r d i n a n d (1870-1949). 1927 lid Hoge Raad.
Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 1295.
K r a n e n b u r g , p r o f . m r . d r . R o e l o f (1880-1956). 1915 hoogleraar
Amsterdam; 1927-1948 idem Leiden; 1929-1951 lid (sinds 1948 voorzitter)
Eerste Kamer; 1951-1955 lid Raad van State: 1295; 1378.
K r a s n a p o l s k y , A.W. (1838-1912). Stichter van Krasnapolsky te Amsterdam:
63.
K r a s s i n , L e o n i d (1870-1926). Russisch politicus; 1918-1921 voorzitter
Opperste Econ. Raad en volkscommissaris van verkeer en industrie; vervolgens
werkzaam voor herstel handelsbetrekkingen met W.-Europa; 1924-1925 gezant
te Parijs en daarna te Londen: 397; 545.
K r e l a g e , d r . E r n s t H e i n r i c h (1869-1956). 1899 lid en 1901-1925
hoofd der fa. E.H. Krelage & Zoon te Haarlem; 1905-1935 voorzitter Alg. Ver.
voor Bloembollencultuur; 1922-1932 voorzitter Kamer van Koophandel en
Fabr. voor Haarlem en Omstreken. Vgl. over hem H.J. Voors, in Ec.-Hist. Jaarb.
dl. 27 (1958), p. 191-195: 502 (contact met Rusland); 1065 vlg. (Commissie
handelsverdragen).
K r e u g e r , I v a r (1880-1932). Zweeds luciferkoning, industrieel en financier:
971.
K r e u t e r , d r . A.: 398.
K r ö l l e r , d r . A n t h o n y G e o r g e (1862-1941). In 1887 associatie met
Willem H. Müller, eigenaar van een klein erts-expeditiebedrijf; huwelijk met
Müllers dochter Helene C.v. Wm. Müller & Co., door hem tot grote bloei
gebracht. Belangrijke rol in de Ned. handelswereld tijdens en kort na de Eerste
Wereldoorlog. In 1925 kwam de c.v. Wm. H. Müller & Co. door zijn speculatief
beleid in ernstige financiële moeilijkheden. In 1922 dr. honoris causa
Rotterdamse Handelshogeschool. Stichter met zijn vrouw van het rijksmuseum
Kröller-Müller (landgoed ‘De Hooge Veluwe’). Vgl. Cocheret, Kröller, p. 34-40,
en Boissevain, Mijn leven, p. 343: 194 vlg. (in verband met maatregelen eerste
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wereldoorlog); 206; 214 (id.); 215 vlg. (in verband met Valstar); 216; 222 vlg.
(invloed op Posthuma); 225 vlg. (maatregelen eerste wereldoorlog); 233 (id.);
238 (commissie van bijstand); 240 (id.); 248 (nota broodrantsoen); 250
(onderhandelingen Londen); 264 vlg. (revolutiedreiging in Nederland); 277
(verhouding tot
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Van Karnebeek); 318 (Bordeauxvaart); 332 (Parijse onderhandelingen); 339
(mening over burgerlijk régime); 347 (oprichting Holl. Bank v.d. Middell. Zee);
356 (internationalisatie rivieren); 383 (Afrikavaart); 414 (credietverlening
Duitsland); 415; 443 vlg. (Afrikavaart); 448 (politieke toestand); 462 (over
Stinnes); 464 (geen opvolger); 468 (Kon. Holl. Lloyd); 483 vlg. (id.); 499 vlg.
(Afrikavaart); 504 vlg. (id.); 508 vlg. (id.); 515 vlg. (id.); 530 (id.); 535; 537
vlg. (id.); 550 (id.); 554 (id.); 559 vlg. (positie Müller & Co.); 560 (Afrikavaart);
566 (Bank v.d. Middell. Zee); 570 vlg. (moeilijkheden Rotterdamsche Bank);
584 (Bank v.d. Middell. Zee); 630 (verhouding tot Rotterdamsche Bank); 648
(raad van bijstand); 656 (id.); 663 (id.); 755 vlg. (Belgische kwestie); 859 vlg.
(Kon. Holl. Lloyd); 865 vlg. (id.); 869 vlg. (id.); 889 vlg. (credietverlening
Rusland); 908 (over Ligthart); 967 (econ. verhouding Duitsland); 981
(voorstander devaluatie); 1020 (verkoop Hoenderloo); 1146 (Kon. Holl. Lloyd);
1294 bezoek Hoogovens); 1517 (Afrikavaart).
K r ö l l e r - M ü l l e r , H. Echtgenote van A.G. Kröller en vennote van Wm. H.
Müller & Co: 215 (invloed op personeelsformatie); 539 (Van Deventer); 559
(id.).
K r o h n . Van het Huis Blohm & Co.; werd niet nader getraceerd: 71; 101.
K r o p m a n , m r. G i j s b e r t u s C o r n e l i s J o a n n e s D o m i n i c u s
(1887). 1929-1941 wethouder van Amsterdam; 1935 lid Eerste Kamer.
Mededeling Centraal Bureau voor Genalogie, Den Haag: 1146; 1320.
K r u i s h e e r , d r . J o h a n n e s C o r n e l i s (geb. 1906). O.a. 1934-1936 secr.
Econ. Raad; 1940-1945 adj. dir. Ec. Voorl. Dienst; 1953 hoofd Ned. perm. del.
bij O.E.E.S. te Parijs: 1086; 1139.
K r u p p v o n B o h l e n u n d H a l b a c h , G u s t a v (1860-1950). Trouwde
in 1906 Bertha Krupp (1886-1957) en voegde de naam Krupp aan de zijne toe:
309.
K r u s e m a n . J.P. Chef en directeur Kon. Ned. Stoomboot Mij.: 1216.
K r ü s e m a n n , L.D.: 370.
K r u y f f , i r . E. de. Oud-lid afd. handel van dep. van landbouw, handel en
nijverheid in Ned.-Indië: 687.
K u i p e r s , L. In 1890 door de vereniging ‘Het Buitenland’ naar Venezuela
uitgezonden; nadere personalia ontbreken. Mededeling van jhr. P.J. Six,
secretaris-penningmeester van ‘Het Buitenland’. Heldring noteert dat Kuipers
in 1952 overleed: 101.
K u l e n k a m p f , J o h s . Sinds 1933 lid raad van bestuur Nord Lloyd. Vgl.
Bessell, Norddeutscher Lloyd, p. 181: 1418.
K u n , B e l a (1886-1938). Hongaars communist; 1919 leidende figuur
radenrepubliek: 322.
K u n e m a n , J.H.B. (1886-1945). 1909-1936 ambtenaar b.b.; o.a. 1933-1936
gouverneur Oost-Java; 1936-1941 lid Raad v. Ned.-Indië: 1266.
K u p e r s , E v e r t (geb. 1885). N.V.V.-leider (1928-49 voorzitter); 1929-1948
lid Tweede Kamer: 1495.
K u y p e r , d r . A b r a h a m (1837-1920). 1901-1905 minister van binnenlandse
zaken: 122; 124 (staking 1903); 230.
L a a g , m e v r o u w t e r , Makassar: 1274.
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L a b b é , P a u l : 315; 386.
L a b o u c h è r e , C h a r l e s H e n r y (1863-1916). Lid der fa. Hope & Co., te
Amsterdam; 1908-1915 commissaris Koninklijke Nederlandsche Stoomboot
Maatschappij: 152 (als commissaris K.N.S.M.).
L a b o u c h è r e , E r n e s t S a m u ë l (1856-14.3.1932). Lid fa. Labouchère,
Oyens & Co., bankiers
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te A'dam: 964 vlg. (overlijden en karakteristiek).
L a b o u c h è r e , P i e r r e C é s a r (1771-1839). In 1802 (tot 1811) firmant
van Hope & Co., na een tiental jaren in een ondergeschikte functie te hebben
gediend. Vgl. Hope & Co. - 200 jaar: 598; 1281.
L a d e n b u r g , Amerikaan uit Joodse bankierskringen; werd niet nader
getraceerd: 92.
L a g a r d , Amerikaan uit Joodse bankierskringen; werd niet nader getraceerd:
92; 548.
L a m , M o z e s M a r c u s (1872-1941). Commissionair in diamant: 54
(jeugdjaren met Ernst Heldring).
L a m b o o y, J o h a n M a r i e J a c q u e s H u b e r t (1874-1942). 1925-1928
minister van oorlog; 1928-1929 minister van defensie; 1929 burgemeester van
Hilversum: 618 (opgetreden als minister); 792 (kwestie militaire conventie).
L a m b o r e l l e , P a u l C h a r l e s (1871). Geneesheer en gemeenteraadslid
te Mechelen; 1912-1919 en 1921-1925 volksvertegenwoordiger; 1925-1928
provinciaal senator. Mededeling van prof. dr. J.A. van Houte te Leuven: 680
(tractaat met België).
L a m i n g , R i c h a r d V. Handelsattaché Britse legatie Den Haag: 1397; 1411;
1425.
L a m m e r t s v a n B u e r e n , d r . J o h a n (1872-1961). Predikant; 1914-1937
president-dir. Heldringgestichten te Zetten. Mededeling Centraal Bureau voor
Genealogie, Den Haag: 690.
L a m o n t , T h o m a s W i l l i a m (1870-1948). Am. bankier; 1911-1948
firmant J. Pierpont Morgan & Co., de grote Wall Street-bank; sinds 1940
commissaris idem. Vgl. Who was who in America, vol. 2, p. 310: 404; 799.
L a m p i n g , A r n o l d T h e o d o o r (1893-1970). 1919 in consulaire dienst
o.a. te Smyrna en Santiago; 1932-1945 plv. dir.-generaal van handel en
nijverheid; voorts o.a. 1950-1952 hoge commissaris te Djakarta; 1953-1957
ambassadeur te Bonn: 989 (Econ. Voorlichtingsdienst); 1020 (id.); 1047 (id.);
1095 (id.); 1096 (Commissie handelsverdragen); 1157 vlg. (missie
Zuid-Amerika); 1161 (over Edward VIII); 1408 (blokkadepolitiek); 1410 vlg.
(id.); 1422 (Anic).
L a n d e , J o h a n n e s C h r i s t i a a n L e b u i n u s v a n d e r (1866-1943).
Dir. en pres. dir. N.V. Industr. Mij. v.h. Noury & Van der Lande, Deventer;
1913-1916 en 1920-1932 lid Eerste Kamer. Mededeling Centraal Bureau voor
Genealogie, Den Haag: 837; 843; 1147.
L a n d o n , A l f r e d M o s s m a n (geb. 1887). Am. politicus; 1933-1937
gouverneur Kansas; 1936 rep. candidaat voor presidentschap. Vgl. Who's who
in America (1964-1965), p. 1151: 1185.
L a n d r é , m r . Nederlands onderhandelaar voor visserijzaken te Londen
(1918); werd niet nader getraceerd: 251 vlg.; 259.
L a n g e n h o v e , v a n . Belgisch afgevaardigde ter conferentie te Genève
(1929): 810; 817; 821 (onderhandelingen met Nederland).
L a n s c h o t , v a n . Werd niet nader getraceerd: 1174.
L a n s c h o t , m r . F r a n s J o h a n v a n (1875-1949).1917-1941burgemeester
van 's-Hertogenbosch: 1047 vlg. (bezoek Heldring).
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L a n s c h o t , m r . W i l l e m M a r i a v a n (1869-1941). Sinds 1911 lid Eerste
Kamer: 669 (Duits verdrag); 705 (Moerdijkkanaal).
L a n s c h o t - Va n M e e u w e n , M a r i a J o a n n a H e n r i c a v a n
(1882-1957): 1048.
L a n z , O t t o (1865-1935). Zwits.-Ned. chirurg, letterkundige en collectionneur;
1902 hoogleraar Amsterdam: 1110.
L a p r é , kapitein: 1275.
L a q u e u r , p r o f . d r . E r n s t (1880-1947). Pharmacoloog; 1920 hoogleraar
te Amsterdam; groot endocrinoloog: 1002.
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L a s s a q u è r e , d e . Controleur Soekadana: 1265.
L a s t e y r i e d u S a i l l a n t , C o m t e C h a r l e s d e (1877-1936). Député;
1922-1924 minister van financiën in het kabinet-Poincaré. Vgl. Lar. XXe siècle:
298; 329 vlg. (financiële onderhandelingen Parijs); 522 vlg. (fin. toestand
Frankrijk).
L a s z l o d e L o m b o s , P h i l i p A l e x i u s (1869-1937). Genaturaliseerd
Brits schilder, Hongaar van origine, befaamd portrettist (o.a. van Edward VII,
Wilhelm II, Wilson, George V): 336 vlg. (kwestie hoogverraad); 492 (schilderij
Cremer).
L a v a l , P i e r r e (1883-1945). Frans politicus; 1931-1932 en 1935-1936
premier en minister van buitenlandse zaken; 1932 minister van arbeid; 1934 id.
koloniën; 1934-1935 id. buitenlandse zaken; 1940 in Pétains kabinet; 1942-1943
regeringshoofd; 1945 ter dood veroordeeld en terechtgesteld: 944 (credietcrisis);
947 (id.); 1137; 1151; 1152; 1154; 1176 (decreten).
L a v e r g e , A. Vgl. Gedenkboek Ned. Vereeniging, p. 77.
L a w r e n c e o f A r a b i a , T h o m a s E d w a r d (1888-1935). Militair leider
Arabieren: 1267.
Lawrence, baron of Kingsgate, Lord Charles Napier
(1855-1927). Vooraanstaand Engels zakenman, vooral in spoorwegen en
verzekeringswezen; o.a. Chairman North British and Mercantile Insurance
Company. Vgl. Who was who 1916-1928, p. 610: 260.
L a y t o n , Wa l t e r T h o m a s b a r o n o f D a n e h i l l (1884-1966). O.a.
1922-1938 redacteur The Economist; talrijke econ. overheidsfuncties, Vgl.
Who's who 1961, p. 1768: 701; 713.
L e a f , Wa l t e r (1852-1927). Engels bankier; directeur van Leaf, Sons and
Company; president van de London County and Westminster Bank; één der
stichters en in 1925 president van de Internationale Kamer van Koophandel;
bovendien 1919-1921 president van het Institute of Bankers. Encycl. Brit.: 630
(bezoek Heldring).
L e b e r t : 1143.
L e c h a r t i e r . Frans journalist: 1184.
Leclerc de Hautecloque, generaal Philippe François Marie
(1902-1947). 1945-1946 commandant Frans expeditiekorps in het Verre Oosten:
1475.
L e e n d e r t z , m r . P. Directeur Kinabureau: 1410; 1469 vlg.; 1473 vlg.; 1476;
1489 vlg.
L e e s , C l a r e . Voorzitter Kamer van Koophandel Manchester: 463.
L e e u w , B.J. d e (geb. 1887). 1937-1942 thesaurier-generaal dep. van financiën.
Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 1415; 1426.
L e e u w e n , m r . H e r m a n F r a n ç o i s v a n (geb. 1890). 1921 in dienst
Twentsche Bank; 1925 dir. kantoor Rotterdam idem; 1929-1953 hoofddirecteur
idem; 1953-1963 lid Tweede Kamer: 742 (Javasche Bank); 1313 (toestand
staatsfinanciën); 1315 (id.).
L e e u w e n , m r . d r . W i l h e l m u s F r e d e r i k v a n (1860-1930).
1901-1910 burgemeester van Amsterdam; 1910-1914 commissaris der Koningin
in Noord-Holland; 1914-1928 vice-president Raad van State: 122 vlg.
(staking-1903); 230 (kabinetsformatie-1918); 264 (revolutiedreiging in
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Nederland); 506 (beleid Ned. Bank); 513 (kabinetscrisis-1923); 555
(wetsontwerp Holl-Zuid-Afrika Lijn); 558 (id.); 613; 732 (aftreden); 883
(overlijden en karakteristiek).
L e e u w e n , i r . W i l h e l m u s H e n d r i k v a n (geb. 1887). 1912 in dienst
der Kon. Ned. Gist- en Spiritusfabr., Delft; 1920 directeur en 1926 pres. dir.
idem: 1053; 1113; 1177; 1203; 1268; 1426.
L e e u w e n - Wa l l e r , P e t r o n e l l a A l i -
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d a v a n (1862-1941). Een zuster van dr. F.G. Waller, vrouw van W.F. van
Leeuwen: 558; 883; 1121.
L e e u w, p r o f . d r . G e r a r d u s v a n d e r (1890-1950).1945-1946minister
van onderwijs, kunsten en wetenschappen; 1918-1950 hoogleraar
godsdienstgeschiedenis en fenomenologie Groningen: 1458.
L e e u w e n B o o m k a m p , P i e t e r v a n (1871-1956). Na Openbare
Handelsschool en enige jaren praktijk firmant van Leeuwen Boomkamp & Co.,
die zich op import en export van koloniale produkten toelegde, alsmede zich
financieel interesseerde in cultuurmaatschappijen. Van Leeuwen Boomkamp
richtte tal van cultuurmaatschappijen op, waaronder de Rubber Cultuur
Maatschappij Amsterdam (1908). Voorts talrijke commissariaten o.a. op
scheepvaartgebied: 53 vlg. (jeugdjaren met Ernst Heldring); 58 (id.); 621; 626;
700; 766.
L e g r a n d , L.D. Oud-gezant, Den Haag; chef kabinet minister Pichon: 316.
L e i b a c h e r : 1267.
L e i g n e s B a k h o v e n , i r . H.G.A.: 1147.
L e i t h R o s s , s i r F r e d e r i c k W i l l i a m (geb. 1887). Engels hoge
ambtenaar; 1939-1942 dir.-gen. ministerie van economische oorlogvoering.
Vgl. Who's who (1961), p. 1790: 1420.
L e l y, d r . i r . C o r n e l i s (1854-1929). 1891-1894 en 1897-1901 minister
van waterstaat, handel en nijverheid; 1913-1918 id. van waterstaat; was van
1902 tot 1905 gouverneur van Suriname: 393; 697 (waterwegen Amsterdam);
723 (id.); 728 (id.); 753 vlg. (id.).
L e n i n , W l a d i m i r I l j i t s j O e l j a n o w (1870-1924). Van 1917 tot zijn
dood dictator van het communistische Rusland: 397.
L e n n e p , j h r . A d o l f G e o r g e v a n (1862-1931). Directeur der Java
Bosch-Expl. Mij. en Ver. Java Hout Mijen: 275.
L e n n e p , A e r n o u t v a n (1827-1891). Woonde op huize Manpad te
Heemstede: 42 (jeugdjaren Ernst Heldring).
L e n n e p , A l e x a n d e r v a n (1862-1934). Neef van Ernst Heldring: 36
(jeugdjaren met Ernst Heldring); 1255.
L e n n e p , C o r n e l i s v a n (1875-1948). Fruitkweker te Elst; directeur Ned.
Uitvoer Mij.: 36 (jeugdjaren met Ernst Heldring); 441; 1150.
L e n n e p , j h r . m r . D a v i d E l i z a v a n (1865-1934). Burgemeester van
Heemstede; lid Gedep. Staten van Noord-Holland: 801.
L e n n e p , m r . E r n s t v a n (1860-1922). Dir. Ned. Grootboekbank: 36
(jeugdjaren met Ernst Heldring); 38 (id.); 883 (over W.F. van Leeuwen).
L e n n e p , j h r . F r a n k v a n (geb. 1926); 1012.
L e n n e p , j h r . F r a n s J o h a n E l i z a v a n (geb. 1890). 1910 in dienst
der Fa. Patijn, Van Notten & Co. te Amsterdam; sinds 1915 beherend vennoot;
1935-1941 en 1950-1954 lid Prov. Staten Noord-Holland; auteur van historische
werken: 1340.
L e n n e p , j h r . H a n s v a n : 1312.
L e n n e p , H e n d r i k A e r n o u d v a n (1881-1947). Woonde op Leyduin:
42 (jeugdjaren Ernst Heldring).
L e n n e p , H e n r i ë t t e v a n (1868-1942). Nicht van Ernst Heldring: 36
(jeugdjaren met Ernst Heldring); 80.
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L e n n e p , m r . H e r m a n v a n (1869-1903). Advocaat en secretaris der
Kamer van Koophandel te Soerabaja: 36 (jeugdjaren met Ernst Heldring); 41
(id.); 42; 43 (karakteristiek); 495; 1055.
L e n n e p , m r . H e r m a n J o z u a v a n (1830-1888). Advocaat en rechter
te Amsterdam; lid gemeenteraad en wethouder aldaar; lid Gedeputeerde Staten
van Noordholland:
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40; 42 (jeugdjaren Ernst Heldring).
L e n n e p , j h r . i r . H e r m a n v a n (geb. 1893). Hoofdvertegenwoordiger
Holl. Betonmij.: 1255.
L e n n e p , j h r . H u g o v a n (geb. 1902). 1920 in dienst K.N.S.M.; sinds
1945 als directeur: 1216 (karakteristiek).
L e n n e p , K a r e l v a n (1866-1923). Directeur Amsterdamsche Liquidatiekas;
daarna directeur N.V. Labouchère, Oyens & Co. te Amsterdam; lid gemeenteraad
en commandant van de burgerwacht aldaar. De vader van Karel van Lennep,
mr. Herman Jozua van Lennep (1830-1888), was getrouwd met een zuster,
Henriëtte Wilhelmina Sillem (1836-1907), van Heldrings moeder. Vgl. over
hem Van Lennep, Late regenten, p. 46: 35 (als neef en jeugdvriend); 36 (id.);
273 (burgerwacht); 495 (overlijden); 500 (opvolging).
L e n n e p , L o u i s e v a n (1871-1950). Nicht van Ernst Heldring: 36
(jeugdjaren met Ernst Heldring); 42; 495.
L e n n e p , j h r . O t t o v a n (1865-1935). Kapitein ter zee titulair: 36
(jeugdjaren met Ernst Heldring); 1150 (overlijden).
L e n n e p , R o b e r t v a n (1863-1921). Directeur Cultuur Mij. der
Vorstenlanden te Amsterdam: 36 (jeugdjaren met Ernst Heldring); 371
(Suriname).
L e n n e p , S y l v i a v a n (1873-1945). Nicht van Ernst Heldring: 36
(jeugdjaren met Ernst Heldring); 42 (id.); 495.
L e n n e p , j h r . W i l l e m F r e d e r i k v a n (1894-1950). Ned. diplomaat;
o.a. 1937-1945 gezant te Pretoria: 1012.
L e n n e p - S i l l e m , H e n r i ë t t e W i l h e l m i n a v a n (1836-1907): 40; 42;
495.
L é o n , P a u l (geb. 1874). 1919-1933 directeur-generaal schone kunsten;
1933-1953 hoogleraar geschiedenis der monumentale kunst Collège de France.
Vgl. Who's who in France 1957-1958, p. 1439, 1440: 1158.
L e o p o l d I I I v a n B e l g i ë (geb. 1901). 1934-1951 koning van België:
1005; 1008; 1011; 1111; 1289; 1417; 1419 vlg.; 1423; 1427.
L é v y , R a p h a ë l - G e o r g e s . Invloedrijk Frans economist en politicus;
1920-1927 senator; lid van de officieuze commissie van voorbereiding voor de
Ligue des Nations. Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p. 909:
315; 344 (valutaconferenties).
L i . Verbonden aan het Kien Guan concern en directeur Rubber Unie: 1266.
L i d t d e J e u d e , j h r. i r. O t t o C o r n e l i s A d r i a a n v a n
(1881-1952). 1935-1937 en 1939 minister van waterstaat; 1942-1945 id. van
oorlog: 1120 (weg Amsterdam-Den Haag); 1123; 1125 (alg. politieke toestand);
1153 (gevaar kabinetscrisis); 1167 (opvolging De Jonge); 1227 vlg.
(kabinetsformatie-1937); 1231 (karakteristiek); 1241 (ontmoeting Pabst); 1242
(verloop kabinetsformatie-1937); 1268 (standpunt ordening); 1279 (id.); 1282
vlg. (id.); 1287; 1293 (id.); 1319 (getipt als burgemeester Amsterdam); 1320
(zwendelpractijken erfpachtsgronden); 1376 vlg. (kabintscrisis-1939); 1381
vlg. (id.); 1383 (id.).
L i e f t i n c k , p r o f . m r . P i e t e r (geb. 1902). 1932-1934 secr. Econ. Raad;
ambtenaar departement van econ. zaken; 1934-1940 hoogleraar Rotterdam;
1945-1952 minister van financiën: 1086 (Econ. Raad); 1135 (invloed op De
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Geer); 1228 (ordenaar); 1288 (id.); 1293 (id.); 1315 (toestand staatsfinanciën);
1458 (opgetreden als minister); 1461 (bestuur Ned.-Indië); 1463 (budgetair
probleem); 1477 (Bretton Wood-plannen); 1479 (opvolging Trip); 1482
(onderhoud met Heldring); 1484 (Indonesische kwestie); 1489 vlg. (id.);
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1491 (lening V.S.); 1643 (devaluatie); 1663 (Van Sandick).
L i e r , m r . d r . H e n r i J a c o b u s D i e d e r i k v a n (1875-1955). Sinds
1912 secretaris der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam.
Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 438; 613
(spoorwegtarieven Duitsland); 691 (Van Karnebeek).
L i g n e , p r i n s e s d e : Echtgenote van de volgende: 573.
L i g n e , p r i n s E r n e s t L o u i s H e n r i L a m o r a l d e (1857-1937).
Belgisch diplomaat: o.a. gezant te Den Haag. Vgl. Noblesse Belge, 1935-1939,
p. 116: 514 (kwestie Duitse kroonprins).
L i g t e n b e rg , p r o f . d r. H e n r i c u s P e t r u s A n t o n i u s D o m i n i c u s
R a p h a e l (1872-1933). Hoogleraar kunstgeschiedenis Utrecht: 655 (opvolging
Der Kinderen).
L i g t h a r t , T h e o d o r u s (1883-1963). 1905 voor Handelsver. Amsterdam
naar Indië; 1912 dir. A'dam-Batavia Handelsver.; 1924-1929 dir. Javasche Bank
te Batavia; 1936 dir. Mij. v. Hypothecair Crediet in Ned. te Den Haag.
Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 908 (getipt voor
dir.-generaal); 963 (Vrijheidsbond); 1043 (getipt voor gouverneur Suriname).
L i l i e n s t e i n t e r M e u l e n , B e a t r i c e N o r a R ü h l e (geb. 1912):
1341.
L i l i e n s t e i n t e r M e u l e n , Yv o n n e (1911-tijdens tweede wereldoorlog):
1341.
L i m b u r g , m r . J o s e p h (1866-1940). Lid Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland en der Tweede Kamer (vrijz. democraat); 1926 lid van de Raad
van State. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 645 vlg.
(kabinetsformateur); 648 vlg. (id.); 657 (id.); 716; 758 (Genève); 761 (id.); 796
(waterwegen Amsterdam); 1208 (Genève); 1324.
L i m b u r g S t i r u m , L e o p o l d g r a a f v a n (1882-1943); 1340.
L i m b u r g S t i r u m , M a t h i l d e E l i z a b e t h g r a v i n v a n (geb. 1920):
1340.
S t i r u m , m r . J o h a n P a u l g r a a f v a n L i m b u r g (1873-1948). 1895
in diplomatieke dienst; 1916-1921 gouverneur-generaal van Ned.-Indië,
voorstander van de ethische politiek; voorts gezant o.a. te Caïro, Berlijn en
Londen: 253 vlg.; 380; 398; 761 (Genève); 776 vlg. (met Heldring te Berlijn);
804 (Genève); 810 (id.); 817 (bezoek Zuiderzeewerken); 892 (discriminatie
Rijnvervoer); 966 (Raad van bijstand); 1159 (kwalificatie); 1162 (getipt als
gezant te Londen); 1184; 1189 (opvolging); 1204 (verwacht aftreden); 1245
(oordeel Colijn); 1252 (schuldenlast Indië); 1289; 1330 (verwacht aftreden);
1435; 1477 (getipt als speciale commissaris voor Indonesië).
L i m b u r g S t i r u m - Va n S m i n i a , g r a v i n C a t h e r i n a M a r i a
R o l i n a v a n (1875-1955): 1331.
Limburg Stirum-Randebrock, Johanna Ida gravin van
(1889-1942): 1340.
L i m p e r g , p r o f . d r . T h e o (1879-1961). Tot 1922 lid der fa. Th. en L.
Limperg, accountants te Amsterdam; 1922-1950 hoogleraar bedrijfseconomie
Amsterdam: 961 vlg.; 1009 vlg.; 1315.
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L i n d e n v a n d e n H e u v e l , J o h a n n e s H e n r i c u s v a n (1883-1948).
Dir. De Oude Lijnbaan, touwslagerij te Vlaardingen; voorz. Kamer van
Koophandel aldaar: 704.
L i n t h o r s t H o m a n , m r . J a n T i j m e n s (1873-1932). Advocaat en
procureur; voorzitter Koninklijk Nederlandsch Landbouw comité; commissaris
der Koningin in Drente: 196; 200; 878 vlg. (opvolging De Graeff); 899 (id.).
Lippe-Biesterfeld, prins Aschwin Ernst Georg Karl
H e i n r i c h I g n a z v o n (geb. 1914): 1442.
L i p p e n s , G r a a f M a u r i c e E.A.
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(1875-1956). Belgisch staatsman: 750 (Moerdijkkanaal).
L i t v i n o f f , M a k s i m M a k s i m o v i c h (1876-1951). Russisch politicus;
1930-1939 minister van buitenlandsze zaken: 1338.
L l o b e t , J o s é M a n u e l . Sinds 1934 Argentijns gezant te Den Haag. Vgl.
Persoonlijkheden, p. 937: 1157.
L l o y d G r e a m e : 448.
L l o y d G e o r g e , D a v i d (1863-1945). 1905-1908 minister van handel;
1908-1914 id. van financiën; 1915 id. van ammunitie; 1916 id. van oorlog;
1916-1922 premier: 194 vlg.; 259; 260; 263; 310; 328; 343; 350; 367; 368; 384;
399; 402; 404; 410; 450; 455; 491; 507; 518; 520; 604.
L o d e i z e n , m r . A u g u s t F r e d e r i k (geb. 1888). 1933 voorz. dir. Wm.
H. Müller & Co. te Rotterdam: 1181; 1439; 1444.
L o d e r , m r . B e r n a r d C o r n e l i s J o h a n n e s (1849-1935).
Volkenrechtsgeleerde; Ned. gedelegeerde naar conferenties over zeerecht,
Vredesconferentie (1919); 1921-1930 rechter en voorzitter (1922-1924) van het
Permanente Hof van Internationale Justitie: 177; 178; 238 (commissie van
bijstand); 254 (id.); 268 vlg. (positie Wilhelm II); 302 (Volkerenbond); 317
(naar Parijs); 318 (Volkerenbond); 323 (id.); 345 (credietverlening Duitsland);
438 (raad van bijstand); 464 (Intern. Gerechtshof); 707 (Comité Maritime
International); 998; 1145 (overlijden en karakteristiek).
L o d g e , H e n r y C a b o t (1850-1924). Am. politicus; sinds 1893 senator.
Vgl. Who was who in America, vol. 1 p. 740: 1185.
L o d g e , J o h n E l l e r t o n (1878-1942). 1920 directeur Freer Galery of Art,
Washington. Vgl. Who was who in America, vol. 2: 1349.
L o e f f , m r . A d r i a a n (geb. 1895). Bedrijfsjurist te Rotterdam: 1407.
L o e f f , m r . J.A.L.M. Advocaat te Rotterdam: 1407.
L o g a n , S y d n e y H e n r y (geb. 1881). Canadees bankier; 1937-1944 pres.
Canadian Bank of Commerce. Vgl. The Canadian Who's Who, vol. V,
1949-1951, p. 598: 1356.
L o g e m a n n , p r o f . d r . J o h a n n H e i n r i c h A d o l f (geb. 1892).
1924-1939 hoogleraar Rechtshogeschool Batavia; 1946-1947 minister van
overzeese gebiedsdelen; 1947 hoogleraar Leiden: 1458 (opgetreden als minister);
1461 (bestuur Ned.-Indië); 1464 vlg. (Indonesische kwestie); 1471 vlg. (id.);
1475; 1477 (onderhoud met Heldring); 1480 (seniorenconvent); 1481
(Westindische afdeling); 1482 (onderhoud met Heldring).
L o o n , v a n . Waterstaatsinspecteur: 827.
L o o n , j h r . H e n d r i k M a u r i t s v a n (1886-1949). Vanaf 1919 firmant
van Hope & Co., A'dam: 533; 587 vlg.; 598 (positie bij Hope & Co.); 624 (id.);
894 (id.); 1133.
L o o n , j h r . W i l l e m H e n d r i k v a n (1855-1935). Firmant van het zeer
nauw met Hope & Co. gelieerde huis Van Loon & Co. (Mededeling der firma
Hope & Co.) Van hem wordt verhaald dat hij de touwtjes van het financiële
leven (op de beurs) in handen hield; zijn zwager, S.P. van Eeghen, die van het
zakenleven (door zijn commissariaten). Vgl. van Lennep, Late regenten, p. 60:
43; 151 (verhouding tot S.P. van Eeghen); 242 (emissie K.N.S.M.); 415 (toestand
bankwezen); 477 (huldeblijk Wilhelmina); 532 vlg. (beleid fa. Van Loon); 594;
624 (positie bij fa. Van Loon); 647 (ambtswoning burgemeester); 665 (over
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prins Hendrik); 852 (positie op Ned. geldmarkt); 894 (betekenis voor Hope);
953 (toestand K.N.S.M.); 1132 vlg. (overlijden en karakteristiek).
L o o n - E g i d i u s , T h o r a N a n n a v a n (1865-1945); 1132.
L o r e n t z , m r . H e n d r i k u s A l b e r t u s (1871-1944). Ned. diplomaat,
o.a.
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1929-1937 gezant te Pretoria. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie,
Den Haag: 1190.
L o t t g e r i n g : 1051.
L o u c h e u r , L o u i s (1872-1931). Industrieel; sinds 1916 tot zijn dood
achtereenvolgens onder-staats-secretaris, resp. minister van bewapening,
reconstructie, bevrijde gebieden, handel, financiën en arbeid. Vgl. Lar. XXe
siècle, p. 523: 291; 295; 299; 399; 400; 402; 466; 581 (herstelbetalingen); 810
(Genève); 815 vlg. (id.); 823 (internationale tariefverlaging); 835; 903
(pan-Europabeweging); 1529.
L o u d o n , d r . A. (1892-1953). Ned. diplomaat; 1926-1934 aan de legatie te
Madrid; 1938-1947 gezant en ambassadeur o.a. te Washington, sinds 1947 lid
Raad van State: 904; 1189; 1348; 1351 vlg.; 1353; 1469; 1471 vlg. (getipt als
gouverneur-generaal); 1475 (id.); 1493 (opvolging).
L o u d o n , j h r . i r . H u g o (1860-1941). Sinds 1894 verbonden aan
Koninklijke Ned. Mij. tot Expl. van Petroleumbronnen in Ned.-Indië, sinds
1902 als directeur, 1920 commissaris idem; voorts commissaris Stoomv. Mij.
‘Nederland’, Ned. Handel-Mij. en Deli Mij.: 392; 398; 483 (Afrikavaart); 626
(karakteristiek).
L o u d o n , j h r . d r . J o h n (1866-1955). 1913-1918 minister van Buitenlandse
Zaken: 194 (maatregelen eerste wereldoorlog); 199 (id.); 219 vlg. (id.); 220
(karakteristiek); 225 vlg. (maartegelen eerste wereldoorlog); 232 (plannen St.
Martin); 235 (gezant Washington); 236 (vergelijking met Van Karnebeek); 277
(bij Wilson te accrediteren); 287 vlg. (te Parijs); 293 (ontvangst bij Wilson);
296 (Franse persactie tegen Nederland); 297 (campagne voor Nederland); 298;
299 vlg. (kwestie De Stuers-Rochussen); 302 (Volkerenbond); 311 vlg.; 316;
319 (in verhouding tot Van Karnebeek); 324 (id. Ruys); 327 (Volkerenbond);
330 (id.); 335 (mogelijk opvolger van De Stuers); 337 (kwestie Laszlo en
benoeming tot gezant te Parijs); 339 (oordeel Ter Meulen); 453 (Zuid-Afrika);
531 (hulpactie Duitsland); 551 vlg. (internationale tentoonstelling te Parijs);
688 (opvolging Van Karnebeek); 695 (persactie Frankrijk); 714 (Genève); 753;
761 (Genève); 1131 (missie Zuid-Amerika); 1138 vlg. (id.); 1144 (id.); 1147
vlg. (id.); 1154 vlg. (id.); 1158 (Parijse tentoonstelling); 1338 (bezoek Heldring);
1408 (vergelijking met Van Kleffens).
L o u d o n - E u s t u s , L y d i a E d i t h (1871-1957): 292; 753; 1148; 1155.
L o u i s , b a r o n . Verbonden aan de Franse legatie te Den Haag: 1408; 1415.
L o u w e s , H e r m a n D e r k (geb. 1893). 1930-1947 voorzitter Groning. Mij.
v. Landbouw; 1938-1950 id. Kon. Ned. Landb. Comité; 1933-1937 lid Tweede
en 1950 lid Eerste Kamer: 1025 (candidatuur Tweede Kamer); 1094 (Universiteit
Groningen); 1319; 1453 (ordenaar).
L o v i n k , d r . A.H.J. (1902). Hoofd van de dienst der Oost-Aziatische
Aangelegenheden 1935-1942: 1257; 1473.
L o v i n k , d r . H e r m a n u s J o h a n n e s (1866-1938). 1901
directeur-generaal van de landbouw; 1912 directeur departement van landbouw
Ned.-Indië; 1918 gerepatrieerd; commissaris-generaal van de productie van het
ministerie van landbouw, nijverheid en handel; 1922 lid Tweede Kamer; 1923
burgemeester Alphen aan den Rijn: 242 (onderhandelingen Londen); 244 (geen
onderhandelaar); 249; 251 vlg.; 284; 309; 323 (koeien voor Frankrijk); 326
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(id.); 415; 589 (tariefwetgeving); 687 (vertegenwoordiging econ. conferentie
Genève); 693; 741 (onderhandelin-
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gen Duitsland); 868 (handelspolitiek); 906 vlg. (premie bietenteelt); 908 vlg.
(id.); 1018 (tariefherziening); 1071 (Landbouwcrisiscommissie).
L u d e n , E m i l e (1863-1942). In 1926 gepens. generaal-majoor; dir.
Petroleummij. Moesi Ilir: 598; 700.
L u d e n , G e o r g e P a u l (1895-1968). 1913 in consulaire en 1944 in
diplomatieke dienst; o.a. 1937-1944 te Montreal: 594 (getipt als firmant bij
Hope); 598 (id.); 1012 (teruggeroepen als consul); 1021 (id.); 1364 (bezoek
Heldring Canada).
L u d e n , H e n d r i k (1885-1924): 573 vlg. (overlijden); 598.
L u d e n , m r . d r . J o h a n n e s (1857-1940). 1897-1919 firmant der firma
Hope & Co. te Amsterdam. Mededeling der firma Hope & Co.: 43; 151 (firmant
Hope & Co.); 435 (balanscommissie Ned. Bank); 460 (in verband met Vissering);
471 vlg. (karakteristiek); 475 (conflict Vissering-Van Gijn); 567 vlg.
(commissaris Ned.-Ind. Handelsbank); 592 (reis-Vissering); 593 (bankbeleid);
598 (familierelatie Van der Vliet); 602 (bankbeleid); 621 vlg. (karakteristiek);
628 (tractaat met België); 631 (id.); 634 (id.); 671 (tractaat met België); 677
(Ned. Bank); 700 (duingebied bij Bloemendaal); 702 (id.); 745 vlg. (waterwegen
Amsterdam); 773 (toast op Vissering); 837 vlg. (natuurmonumenten); 909 vlg.
(verhouding Ned. Bank-B.I.B. en opvolging Vissering); 930 (gebrek aan leiding
Vissering); 932 vlg. (opvolging Vissering); 935 vlg. (id.); 939 vlg. (id.); 1019
(natuurmonumenten); 1177 (kwestie devaluatie); (opvolging voorz. raad van
commissarissen Ned. Bank); 1281 (afscheid); 1309 vlg. (natuurmonumenten).
L u d e n d o r f f , E r i c h (1865-1937). Duits generaal; 1914 chef staf van het
leger in het Oosten; samenwerking met Von Hindenburg; 1916
kwartiermeester-generaal. Het voorjaarsoffensief 1918 achtte hij noodzakelijk
om tot een militaire overwinning in het Westen te komen; 1920 betrokken bij
de Kapp-putsch; 1923 nationaal-socialist: 266; 548.
L u d w i g , E m i l (1881-1948). Duits letterkundige, naderhand in Zwitserland
genaturaliseerd; schr. van talrijke biografieën van historische persoonlijkheden:
1002.
L u n d t , F r i t z . Duitser, van het Huis Fritze Lundt & Co. te Mayaguez op
Porto Rico; werd niet nader getraceerd: 99.
L u n s , p r o f . H u b e r t (H u i b ) M a r i e (1881-1942). Schilder, schrijver
en spreker over kunst; o.a. directeur Rijksinstituut voor opleiding van
tekenleraren, Amsterdam en hoogleraar T.H. Delft: 442 (salariskwestie); 654
vlg. (opvolging Der Kinderen).
L u n s , m r . J o s e p h M a r i e A n t o i n e H u b e r t (geb. 1911). 1933 in
diplomatieke dienst; sinds 1952 minister van buitenlandse zaken: 1322.
L u t g e n s . Verbonden aan de Gute Hoffnungshütte: 1425.
L u t h e r , H a n s (1879-1962). Duits politicus; 1922-1923 minister van
voedselvoorz. en landbouw; 1923-1925 id. van financiën; 1925-1926
rijkskanselier; 1930-1933 president Rijksbank; 1933-1937 ambassadeur
Washington: 609 (spoorwegtarieven Duitsland); 659 (val kabinet); 927 (fin.
toestand); 1030 (ontslag bij Rijksbank); 1032 (id.).
L u y s t e r b u r g , J o h a n n e s A d r i a n u s (1876-1942). Sinds 1921 agent
van het ministerie van financiën. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie,
Den Haag: 1415.
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L u y t e n , m r . J.: 1425.
L y n d e n , m r . R i j n h a r d B e r n a r d b a r o n v a n (geb. 1912). Ned.
diplomaat; 1939 in diplomatieke dienst; o.a. chef directie Kabinet en Protocol
min. van buitenlandse
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zaken: 1322.
L y n d e n v a n H e m m e n , F r a n s G o d a r d b a r o n v a n (1836-1931).
Burgemeester van Hemmen; lid Eerste Kamer: 689.
Ly n d e n v a n S a n d e n b u r g , m r. d r. F r e d e r i k A l e x a n d e r C a r e l
g r a a f v a n (1873-1932). 1905-1914 lid Gedeputeerde Staten van Utrecht;
1909-1913 lid Tweede Kamer; 1914-1928 commissaris der Koningin Utrecht;
1928-1932 vice-president Raad van State: 278; 507 (getipt als minister van
buitenl. zaken); 513 (kabinetscrisis-1923); 613 (getipt als vice-president raad
van state); 715 (econ. voorlichting Juliana); 725 (congres Intern. Kamer van
Koophandel); 732 (id. en benoeming vice-president raad van state); 764
(hofdiner); 858 (waterwegen Amsterdam); 864 (id.); 1017 (overlijden en
karakteristiek); 1019; 1023 (verhouding tot Wilhelmina).
L y t t l e t o n : 1340.
M a a s , H e n r y S.J. (1855-1922). Sinds 1877 in consulaire dienst te Londen;
1885 consul en 1897 consulgeneraal aldaar. Vgl. Gedenkboek Ned. Vereeniging,
p. 42, 77; Wereldkroniek, 30 januari 1897: 88.
M a a s d i j k , A d r i a n u s J a c o b u s v a n (1868-1945). Directeur van het
Econ. Bureau der Ned. legatie te Parijs en ondervoorzitter Ned. Kamer van
Koophandel te Parijs: 323.
M a c A r t h u r , D o u g l a s (1880-1964). Am. generaal; 1945-1955 geallilieerd
opperbevelhebber in Japan. Vgl. Encycl. Brit.: 1474.
M a c C l e l l a n d , S i r P e t e r H a n n a y (1856-1924). Partner van Duncan,
Fox & Co. te Liverpool en Londen; directeur South American Export Syndicate.
Vgl Who was who 1916-1928: 430.
M a c - D o n a l d , J a m e s R a m s e y (1866-1937). Brits staatsman; 1924-1935
Labour premier (sinds 1931 nationaal gouvernement): 522; 592 (verkiezingen);
627 (afgetreden); 798; 809 vlg. (herstelconferentie); 816 (id.); 939 (stand van
het Pond); 956 vlg. (speech); 971; 1009 (begrip econ. problemen); 1090 (overleg
met Colijn); 1114.
M c G a r r a h , G a t e s W. (1863-1940). Am. bankier; o.a. 1930-1933 pres.
Bank v. Intern. Betalingen, Bazel. Vgl. Who was who in America, vol. 1, p. 811:
835 vlg.; 884 (verhouding Ned. Bank); 893 (B.I.B.); 911 vlg.; 941 (over Van
Hengel).
M a c k a y, m r . e n m r s . : 1263.
M c k e n n a , R e g i n a l d (1863-1943). Engels politicus en financier; o.a.
1915-1916 kanselier van de schatkist, 1916-1943 president van de London Joint
City and Midland Bank: 576; 1159; 1529; 1549.
M a c k e n z i e S m i t h . Premier van Canada: 1651.
M c L e o d , J.A. President Bank of Nova Scotia, Toronto: 1357.
M a c k e n z i e Wo o d , m a j o r s i r M u r d o c h (1881-1949). Journalist;
1919-1935 lid van het Lagerhuis (met enkele onderbreking). Vgl. Who was who
1941-1950, p. 1258: 1290.
M a i e r , C.E. Assistent-resident Atjeh: 1278.
M a i r e , m l l e . l e : 761.
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M a l a n , d r . D a n i e l F r a n ç o i s (1874-1959). Zuidafrikaans politicus,
van oorsprong theoloog; voorzitter Nat. Partij in Z.-Afrika; voorstander
apartheid; 1948-1954 premier: 709.
M a l l a b y, m a j . - g e n . A u b e r t i n Wa l t e r S o t h e r n (1899-30 okt.
1945). Engels generaal; 1944 commandant 49ste Infanterie Brigade. Vgl. Who
was who 1941-1950, p. 755: 1466.
M a l l e t , s i r C h a r l e s E d w a r d (1862-1947). Engels politicus en publicist;
1906-1910 parlementslid. Vgl. Who was who 1941-1950, p. 756: 1033.
M a n d e l , G e o r g e s (1885-1944). In

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1765
1908 aan het kabinet van Clemenceau verbonden; 1917 chef idem; 1919-1924
en 1928-1940 député; 1934-1936 P.T.T.-minister; 1938-1940 idem koloniën.
Vgl. Grand Larousse: 312.
M a n d e l e , m r . d r . K a r e l P a u l v a n d e r (geb. 1880). 1910-1940 dir.
R'damsche Bankver.; 1938-1960 voorzitter Kamer van Koophandel R'dam: 446
(Afrikavaart); 450 vlg. (id.); 469 vlg. (id.); 568 (id.); 1312 (staatsfinanciën);
1477 vlg. (mogelijk naar Indonesië); 1508 (Oost-Afrika Lijn).
M a n e n , m r . H u g o v a n (1874-1943). 1902 in dienst H.Y.S.M.; 1920 dir.
Ned. Spoorwegen: 850 (credietverlening Duitsland); 1019 (hartverlamming);
1036 (Econ. Raad); 1313; 1334; 1339; 1342 vlg.; 1346.
M a n e n , H u g o v a n (geb. 1908): 1313; 1317; 1323; 1333; 1339; 1341 vlg.;
1346; 1370 vlg.; 1424; 1430; 1431; 1444.
M a n g k o N e g o r o . Inlands vorst Java: 1258.
M a n n , H e r b e r t G e o r g e (1886-1955). 1914-1946 managing director Phs.
van Ommeren (London) Ltd.; 1947-1950 commissaris Phs. van Ommeren,
R'dam; 1923-1950 lid Board of Directors Harvey, Trinder en Van Ommeren
Ltd., London; 1942-1951 id. The Medomsley Steam Shipping, London en
1943-1950 id. The Crawford Shipping Co., London. Mededeling van Phs. van
Ommeren N.V., R'dam: 433; 436; 439 (Britsch-Indië Lijn); 447; 449; 454.
M a n n h e i m e r , d r . F r i t z (overl. 1939). Lid van het bankiershuis
Mendelssohn & Co. te Amsterdam: 341 (credietverlening Duitsland); 414 (id.);
416; 600 vlg. (Bank v.d. Middell. Zee); 625; 647 (bezoek Clemenceau); 794
(invloed op Van Aalst); 852 (positie op Ned. geldmarkt); 866 (vergoeding
‘Tubantia’); 892 vlg. (invloed op Ned. Handel-Mij.); 897 (id.); 1096 (consortium
voor Ned. Handel-Mij.); 1383 vlg. (overlijden en karakteristiek); 1392 vlg.
(verhouding t.o.v. Crena de Iongh en Trip); 1400 (id. Crena); 1402
(credietverlening); 1415.
M a n n h e i m e r , H e r m a n (1867-1942). Zweeds bankier. Vgl. Svensk
Uppslagsbok, dl. 19 (1951), p. 272: 703.
M a n s h o l t , i r . D e r k R o e l f f (geb. 1906): 1072.
M a n s h o l t , d r . i r . S i c c o L. (geb. 1908). Minister van voedselvoorziening,
landbouw en visserij: 1458.
M a n s h o l t , T h e o d o o r J o a c h i m (1877-1946). 1903-1921
rijksland-bouwconsulent in alg. dienst; 1921-1935 inspecteur van de landbouw.
Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 834; 846; 1072.
M a n s v e l t , d r . W i l l e m M a u r i t s F r a n k (1891-1945).Hoofdambtenaar
Ned. Indië; 1939-1945, hoofd van het Centraal Kantoor voor de Statistiek (1939);
geschiedschrijver Ned. Handel-Mij.: 1262.
M a r c h v o n C a r l o w i t z : 932.
M a r c h a n t , m r . H e n d r i k P i e t e r (1869-1956). 1903-1933 lid Tweede
Kamer; 1933-1935 minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen: 527
(kabinetscrisis-1923); 1038 (opgetreden als minister); 1042
(kabinetsformatie-1933); 1046 (bezuinigingen); 1130 (kabinetscrisis-1935);
1226 (verkiezingen-1937).
M a r e e s v a n S w i n d e r e n , j h r . m r . R e n e k e d e (1860-1955).
1908-1913 minister van Buitenlandse Zaken; vervolgens en tijdens de Eerste
Wereldoorlog gezant te Londen: 168 vlg. (in verband met de vrije Rijnvaart);
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205; 214 (in verband met maatregelen eerste wereldoorlog); 250 vlg.
(onderhandelingen Londen); 259 vlg.; 262 (positie Wilhelmina); 265 vlg.
(revolutiedreiging); 267 (onder-
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handelingen); 270 (id.); 280; 282 (kwestie Wilhelm II en Limburgse kwestie);
284 (over de Fransen); 286 vlg.; 314 (in Parijs); 319 (id.); 330 (Volkerenbond);
335; 336 vlg.; 407; 415; 464; 524 vlg. (met Heldring in Londen); 678 (tractaat
met België); 832 (bezoek Heldring); 853 (decoratie); 998 (over s'Jacob); 1023
vlg. (onderhoud Heldring); 1089 (huwelijk Juliana); 1161; 1162 (verwacht
aftreden); 1184 (opvolging); 1189; 1191 (Engelse tentoonstelling); 1204
(aftreden); 1225 (afscheidsbezoek Heldring); 1289; 1331.
M a r è s , R o l a n d d e (1874-1955). Redacteur van Le Temps: 288; 296.
M a r e z O y e n s , A d r i a a n D e o d a t u s d e (1847-1924). Directeur
Labouchère, Oyens & Co's Bank, A'dam: 172; 573 (overlijden en karakteristiek).
M a r e z O y e n s , G e r a r d H e n d r i k d e (geb. 1873): 104; 587.
M a r e z O y e n s , G e r r i t H e n d r i k d e (1881-1961). Directeur van de
bank H. Oyens en Zn. te Amsterdam; bestuurslid Concertgebouw te Amsterdam:
97; 988.
M a r e z O y e n s - d e n Te x B o n d t , M a r i e J o s i n e (geb. 1884). Gehuwd
met G.M. de Marez Oyens: 97.
Marez Oyens-van Eeghen, Maria Susanna Henriëtte de
(1850-1922): 573.
M a r g e r i e - F a b r e - L u c e , J e n n y d e . Vgl. Who's who in France
1957-1958, p. 1548: 1033.
M a r g e r i e , R o l a n d d e (geb. 1899). Frans diplomaat; o.a. 1922-1933
gezantschapssecretaris, Berlijn. Vgl. Who's who in France, p. 1548: 1033.
M a r i e J o s é , p r i n s e s . Gehuwd met Umberto II van Italië: 1443.
M a r i n a , h e r t o g i n v a n K e n t : 1089.
M a r l e , H e n d r i k W i l l e m v a n (1872-1941). Lid Raad van Beheer C.V.
Handelsver. van Dudok de Wit & Co.: 274; 622 (karakteristiek); 637 (decoratie);
673 vlg. (tractaat met België); 1343; 1392 vlg. (bestuurstoestand Ned.
Handel-Mij); 1399 (aanbod presidentschap id. aan Heldring); 1402 (id.).
M a r l e , W i l l e m v a n (geb. 1909). Makelaar in effecten te Amsterdam:
1339; 1343; 1486.
M a r l i n g , s i r C h a r l e s . Engels gezant in Den Haag: 514 (kwestie Duitse
kroonprins).
M a r s h a l l , g e n e r a a l G e o r g e C a t l e t t (1880-1959). 1939-1945 chef
staf Am. leger; 1945-1947 Am. vertegenwoordiger in China; 1947-1949 minister
van buitenlandse zaken; 1950-1951 minister van defensie; 1953 nobelprijs voor
de vrede: 1493; 1495.
M a r s m a n : 1249.
M a r t i n (overl. 1916). Bibliothecaris Hispanic Society of America te New
York: 1373.
M a r t i n , p r o f . d r . W i l h e l m (1876-1954). 1909-1945 dir. Mauritshuis,
Den Haag; 1908-1940 hoogleraar Leiden: 770 (aankooppolitiek); 849 (kwestie
Hofstede de Groot).
M a s k e n s , C h . (1880-1937). Belgisch diplomaat; 1927-1937 Belgisch gezant
te Den Haag; de familie Maskens was zeer geporteerd voor Nederland, wat toen
in die kringen een zeldzaamheid was: 722 vlg. (bezoek aan Heldring); 725
(tegenbezoek Heldring).
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M a t s o e o k a , Y ō s o e k e (1880-1946). Japans diplomaat; sinds 1927
vicepresident South Manchurian Railway; sinds 1935 president idem; 1933
Japans vertegenwoordiger in Volkenbond; 1940 minister van buitenlandse
zaken. Vgl. Japan Biogr. Encycl. (1958), p. 824: 1029; 1257.
M a t t h e s - v o n G o e c k i n g k , A n n a L u i s e : 1312.
M a t t h e s - v a n B l e i j s w i j k R i s , M a r g a r e t h a (1867-1947): 1312.
M a v o r , I. Directeur van de suikerplantage Mariënburg. Vgl. Pareau, Onze
West, p. 153: 101.
M a y , S i e g f r i e d P a u l D a n i e l (1868-
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1940). 1904-1940 firmant van Lippmann, Rosenthal & Co., o.a.
president-commissaris K.L.M. Mededeling van de heer E. Fuld te Amsterdam.
Vgl. Wie is dat? (1935), p. 242. Frankfurther, In klinkende munt, p. 78: 624;
670 (manifest vrije handel); 1393.
M a y , R o b e r t : 624.
M e e s , A b r a h a m C o r n e l i s (1864-1950). Sinds 1882 verbonden aan
Intern. Crediet- en Handelsver. ‘Rotterdam’; 1900-1931 dir. idem; 1917-1934
comm. Ned. Bank. Vgl. over hem J.D. Daubanton, in Econ.-Historisch Jaarboek,
dl. 25 (1952), p. 263-265: 622 (karakteristiek); 670 (manifest vrije handel).
M e e s , M r . F o c k o A l t i n g (1819-1900). Advocaat Appingedam en
Batavia; 1870 president Javasche Bank; 1873 president Hooggerechtshof te
Batavia; 1876-1877 minister van koloniën in het tweede kabinet Heemskerk;
1882 lid Raad van State; 1878-1889 commissaris Nederlandsche
Handel-Maatschappij; 1889-1900 president N.H.M. Hij woonde van 1890-1900
aan de Herengracht 388: 34.
M e e s J r . , G u a l t h e r u s H e n d r i k (1867-1916): 83 (Londense relatie
van Ernst Heldring).
M e e s , m r . M a r t e n : 179.
M e e s , R.A. Lid raad van beheer der Zuid-Amerika-Lijn: 157; 612
(overeenkomst met België); 613 vlg. (spoorwegtarieven Duitsland); 628.
M e e s , W i j n a n d A d r i a a n (1859-1934). Lid der fa. R. Mees en Zoonen,
R'dam: 637 (decoratie).
M e e s t e r , d r . E v e r h a r d D i r k d e (geb. 1909). 1939-1940 en na 1945
secretaris van Ned. Organisatie van de Intern. Kamer van Koophandel; 1946
tevens directeur Centraal Orgaan voor de econ. betrekkingen met het buitenland:
1330.
M e i n e r t z h a g e n . Senior partner Fred Huth & Co. te Londen; werd niet
nader getraceerd: 77.
M e i n e s z , H. Gedelegeerde van het bijkantoor der Javasche Bank te A'dam:
500 (afscheid Trip); 741 vlg. (biedt Heldring presidentschap Javasche Bank
aan).
M e i n e s z , m r . S j o e r d H e n d r i k Ve n i n g (geb. 1873). 1915-1935
griffier Prov. Staten Noord-Holland; lid raad van toezicht Haarl. Hyp. bank:
1192.
M e l c h i o r , C a r l J o s e p h (1871-1933). Duits bankier, huis M.M. Warburg
& Co. te Hamburg; Duits fin. vertegenwoordiger; 1930 plv. voorzitter raad van
bestuur Bank voor Internationale Betalingen te Bazel: 398; 807 (B.I.B.).
M e l l o n , A n d r e w W i l l i a m (1855-1937). Am. bankier; president Mellon
National Bank, Pittsburgh; 1921-1932 secretary of the treasury; 1932
ambassadeur in Engeland. Grote invloed op de politiek der V.S. t.a.v. de schulden
van het buitenland. Vgl. Trescott, American Enterprise, p. 84-86: 925 vlg.
M e l v i l - S i l l e m , L o u i s e (1808-1896). Zij huwt in 1826 Jacob Johannes
Luden (1793-1841) en vervolgens in 1854 Francis Melvil, geb. te Edinburg
1802, bankier en consulgeneraal van Gr. Brittannië te Amsterdam (overl. 1869).
Melvil was eerst (1826-1827) getrouwd met Henriëtte Sillem (1805-1827): 45
(in verband met jeugdjaren Ernst Heldring); 104; 658.
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M e l v i l l v a n C a r n b e e , j h r . P i e t e r R o b e r t A d r i a a n (1870-1924).
Gezant te Madrid: 409.
M e n d e l s s o h n , F r a n z v o n (1865-1935). Duits bankier; tot 1933 directeur
huis Mendelssohn & Co., Berlijn; 1921-1931 president Dtse Industrie- und
Handelstag; 1931 president Intern. Kamer van Koophandel: 398; 467; 822; 847;
927 vlg.
M e n k m a n . Hoofdagent K.N.S.M. te Curaçao: 577.
M e n s d o r f f . Oud-gezant van Oostenrijk te Londen: 1184.
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M e n s i n g , A n t o n W.M. (1866-1936). Amsterdams boek- en kunsthandelaar;
werkz. in het antiquariaat van J.A. Alberdingk Thijm; sinds 1885 bij Frederik
Muller & Co., A'dam. Vgl. Van Eeghen, Mensing, p. 94: 452; 1070; 1190
(overlijden en karakteristiek).
M e n t e n , m r . E m i l e E r n e s t (1882-1970). Ned. diplomaat tot 1929;
daarna firmant van bank Heldring & Pierson, Den Haag: 693; 726; 793
(aftreden); 1147 vlg.; 1154 vlg.; 1158; 1234.
M e r c i e r , D é s i r é J o s e p h k a r d i n a a l (1851-1926). 1906 aartsbisschop
van Mechelen, primaat van België; 1907 kardinaal: 672 (tractaat met België).
M e r r i v a l e , L o r d (1855-1939). Tot 1925 Sir Henry Edward Duke; 1918
lord justice of appeal; 1919-1933 president P.D. en A. Division. Vgl. Who was
who 1929-1940, p. 933: 707.
M e s s e l , L e n n y . Zoon van een stockbroker, van Duitse origine, vriend van
Ernst Heldring te Londen; werd niet nader getraceerd: 85; 93.
M e t h ö f e r , m r . A r t h u r (geb. 1891). 1919-1950 Ned. diplomaat; o.a.
1940-1946 gezant te Carácas; 1946-1948 id. te Peru en La Paz: 1143.
M e t z g e r , d r . J o h a n n G e o r g (1838-1909). Bekend wrijfdokter
(gymnastiek en massage), die van 1870-1888 zitting hield in het Amstelhotel
en met zijn praktijk, o.a. onder vele hooggeplaatsten, miljoenen verdiend zou
hebben, benijd en onbegrepen door zijn collega's. In 1819 naar Wiesbaden,
vervolgens weer in Domburg. Vgl. d'Ailly in De Gids 1963, p. 170: 39
(schooljaren Ernst Heldring).
M e u l e n , v a n d e r . Employee Ned. Handel-Mij.: 441.
M e u l e n , D a n i ë l v a n d e r (geb. 1894). Arabist; 1915-1923 verbonden
aan het binnenlands bestuur van Ned. Indië; 1926-1931 consulzaakgelastigde
Arabië; 1932-1948 weer bij binnenl. bestuur Ned.-Indië, o.a. als adviseur van
Van Mook: 1259; 1266 vlg.; 1428.
M e u l e n , C a r e l E l i z a t e r (1867-1937). 1916-1937 commissaris
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij; vooraanstaand bankier,
van 1901-1937 firmant van Hope & Co., te Amsterdam; lid der financiële
commissie van de Volkenbond. Grote bekendheid kreeg het plan-Ter Meulen,
dat beoogde door middel van kredietverlening op korte termijn in de
financieringsbehoeften van de getroffen landen te voorzien: 152 (als commissaris
K.N.S.M.); 242 vlg. (emissie K.N.S.M.); 251 (onderhandelingen Londen); 264
vlg. (id.); 279; 313 vlg. (als onderhandelaar); 318 (mogelijk naar Parijs); 320
vlg. (id.); 338 (raad van bijstand); 341 (oordeel over dr. Mannheimer); 344
(valuta-conferenties); 356 (credietverlening buitenland); 361 (id.); 374 (financiële
conferentie Brussel); 385 vlg. (plan-Ter Meulen); 390 (id.); 399 vlg.; 413
(credietverlening Holl. Stoomboot Mij.); 414 (credietverlening Duitsland); 420
vlg. (goudpolitiek); 450 (over Van Aalst); 461 (Oostenrijk); 530 (over Van
Aalst); 531 vlg. (hulpactie Duitsland); 532 vlg. (beleid Hope & Co.); 547 (positie
Franse franc); 548 (acceptmaatschappijen); 574 (positie Hope & Co.); 587; 589
(positie bij Hope); 594 (vacature-Hope); 598 vlg. (id.); 614 (credietverlening
Duitsland); 616 (id. Frankrijk); 624 (positie bij Hope); 626; 647 (bezoek
Heldring); 670 (manifest vrije handel); 681 vlg. (id.); 815 (B.I.B.); 817 vlg.
(id.); 850 (fosfaatmijn Curaçao); 852 (betekenis op Ned. geldmarkt); 894
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(betekenis voor Hope); 910 (B.I.B.); 912 (id.); 953 (toestand K.N.S.M.); 967
(econ. toestand); 1000 (polst Heldring voor commissariaat Vol-
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kenbond Roemenië); 1133 (positie Hope).
M e u l e n , J a n t e r (1873-1945). Hoofddir. N.V. Ned. Lloyd te Amsterdam:
674 (tractaat met België); 1320 (zwendelpractijken erfpachtsgronden).
M e u r s , A r n o l d C a n e l i s , (1865-1921). 1899-1908 administrateur
Zuid-Amerika-Lijn; 1908-1920 directeur Kon. Holl. Lloyd. Mededeling van de
Kon. Holl. Lloyd te Amsterdam en Centraal Bureau voor Genealogie, Den
Haag: 157; 162 (als directeur Zuid-Amerikalijn); 164; 165; 352 vlg. (kwaliteit
als directeur).
M e y e r , A l b e r t u s W i l l e m A u g u s t (1882-1963). 1902-1953 in dienst
bij Hope & Co., A'dam; functie: alg. procuratiehouder; 1940-1956 gedel. comm.
en 1956-1962 comm. Continentale Handelsbank N.V. Mededeling Fa. Hope &
Co., A'dam: 594; 599.
M e i j e r , H e n k (geb. 1884). Ned. schilder en tekenaar. Vgl. Mak van Waay,
Lexicon Ned. schilders, p. 81: 234 vlg.; 240.
M e y e r R a n n e f t , d r . J a n W i l l e m (geb. 1887). Indisch
bestuursambtenaar; 1929 voorzitter volksraad; 1933-1936 vice-president raad
van Ned.-Indië; lid Raad van State. Mededeling Centraal Bureau voor
Genealogie, Den Haag: 1080 (onderhandelingen Japan).
M e y e r d i r c k J r . , F. Administrateur van de Zuid-Amerika-Lijn van 1899
tot 1906. Mededeling van de Kon. Holl. Lloyd te Amsterdam: 157; 162 (als
directeur Zuid-Amerika-Lijn); 165.
M e y e r e , J a c o b L o u i s F r e d e r i k d e (1890-1952). Amsterdams
koopman (overzeese produkten, vooral cacaobonen). Vgl. over hem Kapelle,
in: Econ. Historisch Jaarboek, dl. 27 (1958), p. 196: 1280.
M e y e r s . Hoofd afdeling invoerrechten en accijnzen departement van financiën:
834; 1018.
M e y n e n , m r . J o h a n n e s (geb. 1901). 1945-1946 minister van oorlog;
1946 dir. Alg. Kunstzijde Unie N.V. Arnhem: 1458.
M i c h i e l s v a n Ve r d u y n e n , m r . E d g a r F r e d e r i k M a r i e J u s t i n
b a r o n (1885-1952). Aanvankelijk verbonden aan directie econ. zaken van het
dep. van buitenlandse zaken; 1920-1923 gezant te Praag; 1927-1929 leider afd.
diplomatieke zaken van buitenlandse zaken; 1939-1952 Ned. gezant en
ambassadeur te Londen. In de tussenliggende jaren 1923-1927 en 1929-1939
‘ter beschikking’: 335; 337; 408 (bedankt voor Washington); 769
(onderhandelingen met België); 1125 (missie Zuid-Amerika); 1138 vlg. (id.);
1155 (id.); 1162 (getipt als gezant te Londen); 1184 (aangezocht id.); 1191;
1324; 1330 (opvolging Van Limburg Stirum); 1397 (gezant te Londen); 1448
(lof van Snouck); 1471 (ontslag Van Mook); 1492 (Indonesische kwestie).
M i c h i e l s v a n Ve r d u y n e n - J o c h e m s , H e n r i ë t t e E l i s a b e t h
(geb. 1882): 1331.
M i c h i e l s e n , K a r e l W i l l e m J a n (geb. 1882). 1909-1937 verbonden
aan de Javasche Bank, sinds 1929 directeur idem, Batavia: 976.
M i e s e g a e s , A u g u s t (1863-1938). Chef Fraser Eaton & Co. te Soerabaja
en daarna van Maclaine & Co. te Londen: 524; 832; 1299.
M i l l e r a n d , A l e x a n d r e (1859-1943). Frans staatsman, talrijke ministeriële
functies; 1920-1924 president der Republiek: 599; 1028.
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M i l n e r , L o r d A l f r e d (1854-1925). 1897 hoge commissaris voor
Zuid-Afrika en gouverneur Kaapkolonie; 1915-1919 minister in het
kabinet-Lloyd George, aanvankelijk zonder portefeuille, vervolgens van oorlog:
284; 287.
M i n d e r h o u d , p r o f . d r . G e e r t (geb. 1889). 1918-1927 secretaris
Groning. Mij. v. Landbouw; 1927-1959 hoogleraar Wageningen: 1066
(Commissie handelsverdragen).
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M i r a n d a , S a l o m o n R o d r i g u e s d e (1875-1942). Bestuurder
Diamantbewerkersbond; 1919-1927, 1929-1933 en 1935-1939 wethouder van
Amsterdam: 712 (aftreden als wethouder); 950; 1224 (stadhuiskwestie); 1319
(verhouding tot De Vlugt).
M i r a n d o l l e , G e o r g i n e L o u i s e C h a r l o t t e A n t o i n e t t e (geb.
1873): 41 (buurvrouw der Heldrings).
M i t c h e l l Manager local branch Royal Bank of Canada, Toronto: 1356; 1358.
M o e n s , i r . J.L. (1887-1954). Voorzitter van de Waterschapsraden der
Vorstenlanden te Djokja van 1931-1939: 1257 vlg.
M o f f a t , J a y P i e r r e p o n t (1896-1943). Am. diplomaat; o.a. 1932-1935
en 1937-1940 chef W. Europese afd. buitenl. zaken; 1940 ambassadeur in
Canada. Vgl. Who was who in America, vol. 2: 1352.
M o g g e n s t o r m , W.G. (1888-1948). Resident van de Zuider- en
Oosterafdeling van Borneo: 1248.
M o h w i n c k e l . Eerste minister van Noorwegen: 1527.
M o l d e r . Directeur Holl. Bank te Buenos Aires: 422 vlg.
M o l e n a a r , p r o f . m r . A n t h o n i e N i c o l a a s (1888-1958). Begonnen
als werkgeverssecretaris; 1938-1958 hoogleraar, Leiden; 1946-1958 lid Eerste
Kamer: 687 (vertegenwoordiging econ. conferentie Genève); 1001 (candidatuur
Tweede Kamer); 1006 (verhouding tot Duitsland); 1100 (getipt als minister).
M o l e n g r a a f , i r . G e r a r d J o h a n H e n d r i k (geb. 1887): 429.
M o l e n g r a a f f , p r o f . m r. Wi l l e m L e o n a r d P i e t e r A r n o l d
(1858-1931). 1885-1917 hoogleraar handelsrecht en burgerlijke rechtsvordering
te Utrecht; auteur van de faillissementswet en het Nederlandsche zeerecht: 177;
429; 461 (beleid Ned. Bank); 621 (karakteristiek); 1145.
M o l l S c h n i t z l e r , m r . A n t h o n y J u l i u s (1871-1961). 1901-1922
secretaris der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam; 1901-1922
secr. Ver. ‘Het Buitenland’. Mededeling dr. J.H.A. Ringeling te Amsterdam:
177; 434 (aftreden); 450 (schadevergoeding).
M o l o t o w, W j a t s j e s l a w M. (geb. 1890). Russisch politicus; 1939-1949
en 1953-1956 minister van buitenlandse zaken: 1416; 1464.
M o l t e n o , P e r c y A l p o r t (1861-1947). Engels reder en advocaat. Vgl.
Who was who 1929-1940, p. 953: 679; 1013.
M o l t m a k e r , P e t r u s (1882-1941). Sinds 1923 lid Eerste Kamer. Mededeling
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 1295.
M o l t z e r , H e n d r i k a C h r i s t i n a (1872-1952). Dochter van Christiaan
Nicolaas Jacob Moltzer (1841-1922), likeurstoker, (Erven Lucas Bols) te
Amsterdam; lid gemeenteraad, Prov. Staten van Noord-Holland en Kamer van
Koophandel en Fabrieken (Amsterdam): 84; 801.
M o l y n e u x , P e t e r . Vrijhandelaar te Dallas (V.S.): 1353.
M o n c h y R z n . , E n g e l P i e t e r d e (1854-1942). Koopman te R'dam
1908-1922; voorzitter Kamer van Koophandel te Rotterdam; 1909-1932
commissaris K.N.S.M.: 626; 628 (tractaat met België).
M o n c h y , H e n r i M a r i e d e (geb. 1910). Arts: 977.
Mond, baron Melchett of Landford, Alfred Moritz
(1868-1930). Engels politicus en industrieel; o.a. 1921-1922 minister van
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gezondheid; pres.-comm. Imperial Chemical Industries. Vgl. Who was who
1929-1940, p. 928: 719.
M o n n i c k e n d a m , M a r t i n (1874-1941). Ned. schilder, tekenaar, etser en
lithograaf: 234; 240.
M o n t a g u e B a r l o w : 525.
M o n t c l a i r , d e . Frans gezant te Cará-
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cas; werd niet nader getraceerd: 71.
M o n t i j n , W i l h e l m P e t e r (geb. 1885). 1908 in consulaire dienst; o.a.
1923-1939 consul-generaal New York: 1345; 1362.
M o o j e n , P i e t e r A d r i a a n J a c o b u s (1879-1955). Ned. architect en
schilder, lange tijd werkzaam in Ned.-Indië; 1931 gedel. commissaris Ned. afd.
der Int. Koloniale Tentoonst. te Parijs. Mededeling Centraal Bureau voor
Genealogie, Den Haag: 926.
M o o k , H u b e r t u s J o h a n n e s v a n (1894-1965). Sinds 1918 Ned.-Indisch
ambtenaar; 1931-1934 lid Volksraad; 1934-1937 hoofd Bureau voor Econ.
Zaken te Batavia; 1937-1941 directeur Econ. Zaken id.; 20.11.1941 en 1942-1944
minister van Koloniën; dec. 1941-1942 en 1944-1948 luit. gouverneur-generaal:
1255 (onderhoud met Heldring); 1256; 1414 (oordeel Welter); 1465
(onderhandelingen met Indonesiërs); 1467 (id.); 1469 (kliek rond Van Mook);
1470 (toestand in Ned.-Indië); 1471 (eis tot ontslag); 1473 (mogelijke benoeming
Loudon); 1474 (brief aan Mountbatten); 1475 (eventueel heengaan); 1476
(abandonneren Java); 1477 (uitzending speciale commissie); 1478 (bezoek
Nederland en Engeland); 1479 (muntsanering); 1488 (mogelijk ontslag); 1489
(id.); 1491 (conflict Schermerhorn); 1493 (ontslag).
M o o r r e e s , P i e t e r A n t o n (1871-1943). Ass.-resident Asahan (Ned.
Indië); hoofdadm. Holl. Am. Plantage Mij.: 1251.
M o r g e n t h a u j r . H e n r y (geb. 1891). 1934-1935 minister van financiën
der V.S.: 1347.
M o s c h , H . R u d . d u (1866-1929). 1909-1931 lid der Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam; 1922-1931 voorzitter Afd.
Grootbedrijf idem. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag:
434 (rivaliteit voorzitterschap Kamer van Koophandel); 483; 627; 779 (ambieert
voorzitterschap Kamer van Koophandel); 803 vlg. (mogelijk aftreden); 808
(aanblijven Heldring als voorzitter); 825; 912 (aftreden op medisch voorschrift);
919 (overlijden en karakteristiek).
M o s t , p r o f . d r . O t t o (1881-1966). Duits ambtenaar en hoogleraar;
secretaris Kamer van Koophandel te Duisburg-Ruhrort; lid van de Rijksdag;
vruchtbaar publicist over Rijnvaart; groot vriend van Nederland. Vgl. Who's
who in Germany (1964), p. 1182: 819.
M o t l e y W h i t m a n , H.: 1341.
M o t t a , G i u s e p p e (1871-1940). Zwitsers politicus, o.a. 1920 minister van
buitenl. zaken en aantal jaren bondspresident. Vgl. Schweizer Lexikon, dl. V
(1947), p. 745: 762.
M o u n t b a t t e n , e a r l of B u r m a , L o u i s (geb. 1900). 1943-1946 geallieerd
opperbevelhebber Z.O.-Azië; 1947-1948 vice-koning en gouverneur-generaal
van India. Vgl. Encycl. Brit.: 1464; 1474 vlg.
M ü h l e n , J a c o b u s z u r , genaamd J a c q u e s (1867-1893). Mededeling
Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage en Bevolkingsregister
Amsterdam: 63.
M ü h l e n , K a r e l N i c o l a a s z u r (1869-overl. onbekend): 63.
M ü h l e n f e l d , A u g u s t (1885-1946). Indisch ambtenaar; 1929-1933 directeur
binnenlands bestuur in Ned.-Indië; 1934 hoofd West-Indische afd. ministerie
van koloniën (resp. overz. gebiedsdelen): 1481.
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M u i r . Associé van Robertson in relatie tot W. Heybroek Jr. te Londen: werd
niet nader getraceerd: 78.
M u i r , p r o f . d r . R a m s a y (1872-1941). 1900-1921 hoogleraar
geschiedenis, vervolgens parlementslid, hoge functies in de liberale partij. Vgl.
Who was who 1941-1950, p. 825: 1104.
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M u l d e r , J o a n n e s S i b i n g a (1866-1944). Sinds 1887 in cultuur in
Ned.-Indië; 1897-1906 in dienst H.V.A., suikerspecialist; na 1906 landbouwk.
onderzoek in allerlei landen; 1917 lid Tweede Kamer; 1918-1923 dir.
departement van landbouw, nijverheid en handel, Ned.-Indië. Mededeling
Centraal Bureau voor Genealogie. Mulder was sinds 1924 lid van het algemeen
bestuur en 1935-1939 lid huishoudelijk bestuur K.N.A.G. Vgl. P.J.C. Sibinga
Mulder, p. 117 vlg.; vgl. daarin p. 121 voor woorden van Heldring bij Mulders
crematie: ‘Hij was van hetzelfde hout gesneden als de door hem zoo bewonderde
Jan Willem IJzerman’: 208; 1266; 1312.
M ü l l e r . Kapitein der Hamburg-Amerikalijn; werd niet nader getraceerd: 100.
M ü l l e r , v o n . Marine-attaché in Den Haag (1918); werd niet nader
getraceerd: 246.
M u l l e r , A b r a m (1860-1935). 1900-1921 directeur der Nederlandsche
Handel-Mij. te Amsterdam: 160 (in verband met Zuid-Amerikalijn); 208 (in
verband met Suriname); 214 (in verband met aftreden Van Walree); 371
(Suriname); 434 vlg. (in verband met Kamer van Koophandel en scheepvaart);
442; 447 (Britsch-Indië Lijn); 626 (karakteristiek); 677 (Ned. Bank); 780
(Beleggingsraad); 1127 (overlijden en karakteristiek); 1312; 1620.
M ü l l e r , H e r m a n (1876-1931). Duits politicus; o.a. 1919 minister van
buitenl. zaken; mrt-juni 1920 en 1928-1930 rijkskanselier: 762.
M u l l e r S z n . , H e n d r i k (1819-1898). Koopman, commissaris der
Nederlandsche Handel-Maatschappij te Amsterdam: 4 (in verhouding tot Ned.
Handel-Mij. en B. Heldring); 12 (in verband met introducties voor Ernst
Heldring).
M u l l e r , H e n d r i k (geb. 1892). 1937-1954 dir. De Bary & Co., A'dam: 12
(inleiding); 1222 (directeur De Bary); 1400; 1403 (introductie bij Snouck); 1439
(De Bary op zwarte lijst); 1443 (blijft directeur bij De Bary).
M u l l e r , d r . H e n d r i k P i e t e r (1859-1941). Ned. diplomaat; 1918 gezant
te Boekarest; 1922-1932 id. te Praag: 355; 387.
M ü l l e r , N i c o G u s t a v e A r m a n d (1877-1957): 318.
M u l l e r , P i e t e r N i c o l a a s (1821-1908). Lid der Vrijdagsche Vereeniging
te Amsterdam; Koopman: 9 (in verhouding tot B. Heldring); 33 (mede-oprichter
Kas-Vereeniging te Amsterdam).
M u n i , P a u l We i s e n f r e u n d (1895). Am. acteur. Vgl. Who's who
1960-1961, p. 2092: 1348.
M u n t h e , G u s t a f L o r e n t z (geb. 1896). Zweeds kunsthistoricus. Vgl.
Svensk Uppslagsbok, dl. 20 (1951), p. 464: 704.
M u r d o c h , J a m e s Yo u n g (geb. 1890). Canadees bankier; vice-pres. en
dir. Bank of Nova Scotia. Vgl. The Canadian Who's Who, vol. V, 1949-1951,
p. 747: 1357.
M u s c h , J a n (1875-1960). Ned. acteur; kwam in het bijzonder in Royaards'
gezelschap tot ontplooiing: 724.
M u s s e r t Gewestelijk secretaris Palembang: 1265 vlg.
M u s s e r t , i r . A n t o n A d r i a a n 1894-1946). Leider N.S.B. voor en tijdens
de Tweede Wereldoorlog; 1918-1920 ingenieur Rijkswaterstaat; 1920-1927
ingenieur Prov. waterstaat van Utrecht; 1927-1934 hoofd-ingenieur aldaar; trad
op de voorgrond tijdens de actie tegen het door minister Van Karnebeek
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ontworpen verdrag met België: 629 (tractaat met België); 634 vlg. (id.); 791
(Amsterdam-Rijnkanaal); 796 (plan-Mussert); 797; 821 (id.); 823 (waterwegen
Amsterdam); 826 (plan-Mussert); 838 (id.); 1051 (demonstratie stadion-1933);
1117 (verkiezingen-1935).
M u s s o l i n i , B e n i t o (1883-1945).
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Italiaans politicus; aanvankelijk socialistisch journalist; 1914 verlaat de
socialistische partij; 1919 stichter fascistische partij; 1922 1922 greep naar de
macht; 1943 afgezet: 343; 656; 670; 963; 1002 (gesprekken met Ludwig); 1032
(vergelijking met Hitler); 1088 (verwachte val); 1115; 1122 (Abessinië); 1124
(id.); 1132 (id.); 1135 vlg. (id.); 1142; 1152 vlg.; 1173; 1181; 1193 (accoord
met Oostenrijk); 1198; 1208 vlg. (oorlog in Spanje); 1257; 1261 (Oostenrijk);
1286; 1290; 1296 (steun Franco); 1304 vlg. (München); 1314 (accoord met
Engeland); 1317; 1321 (steun Franco); 1322 (id.); 1324; 1327 vlg. (eisen to.v..
Frankrijk); 1331 vlg. (Albanië); 1340 (dreiging rond Dantzig); 1391; 1435 vlg.
(Salzburg); 1443 (gezondheid); 1444 (ontmoeting Hitler); 1638 vlg.
M u s t a p h a K e m a l P a s j a (A t a t ü r k ) (1882-1938). Turks staatsman, de
schepper van het moderne Turkije, vanaf 1924 tot zijn dood president van
Turkije: 659.
M u y s k e n , i r . J o a n (1867-1928). 1891 in dienst van Werkspoor te
Amsterdam; 1901 directeur idem. Mede-oprichter Kon. Ned. Hoogovens en
Staalfabrieken (1918). Vgl. Werkspoor, 1 jan. 1926: 273 (comité van advies
Ned. Bank); 334 (vrees tekort kolen en ijzer); 501 (credietverlening Duitsland);
714 (econ. voorlichting Juliana).
M i j s . Employee Kon. Ned. Stoomboot Mij.: 1216.
N a g e l l , m r . J u s t i n u s E g b e r t u s H e n d r i c u s b a r o n v a n (geb.
1882). 1909 in diplomatieke dienst; o.a. 1934-1941 gezant te Stockholm: 1189.
N a u d i n t e n C a t e , W i l l e m (1860-1942). 1918-1919 minister van marine:
229.
N a u k e . Vermoedelijk bankier te New York: 1372.
N a v i l l e , m a d a m e : 761.
N e d e r b r a g t , d r . J o h a n A l e x a n d e r (1880-1953). Eerste promovendus
Hogeschool, Rotterdam; Ned. diplomaat; o.a. president Havenraad Dantzig en
1948-1951 gezant te Jeruzalem. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie,
Den Haag: 540 (raad van bijstand); 558 (retorsiemaatregelen); 611
(spoorwegtarieven Duitsland); 613 vlg. (id.); 643 (credietverlening Duitsland);
651 (Ned.-Duits verdrag); 668 (organisatie departement); 721 (onderhandelingen
handelsverdragen); 732 (id.); 736 (id.); 739 (id.); 741 (onderhandelingen
Duitsland; 834 (tarievenconferentie); 877 (handelsconventie); 938; 967 (econ.
verhouding Duitsland); 1021 (kwestie Luden); 1037 vlg. (organisatie
departement); 1041 (id.); 1544; 1557 vlg.
N e e v e , A n t o n i u s C h r i s t i a a n d e (1878-1949). Hoofd der redactie
voor economie en financiën der Nieuwe Rotterd. Courant; van huis uit officier
en met hart en ziel reserve-hoofdofficier; goed tekenaar: alle portretten van de
voorzitters van de Kamer van Koophandel, Rotterdam. Mededeling Centraal
Bureau voor Genealogie, Den Haag: 986.
N e p v e u , R e n é C h a r l e s T h é o d o r e R o o s m a l e (1879-1940). Ned.
diplomaat; o.a. gezant te Wenen en Boedapest: 1189; 1205.
N e u r a t h , K o n s t a n t i n F r e i h e r r v o n (1873-1956). Duits diplomaat;
1921 ambassadeur te Rome; 1930 id. te Londen; 1932-1938 minister van buitenl.
zaken; 1939 rijksprotector van Bohemen-Moravië: 1204.
N e y M e n z i e s , M a r i e . Australisch actrice: 1330.
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N i e m ö l l e r . Secretaris tuinbouwbelangen: 644.
N i e m ö l l e r , d s . M a r t i n (geb. 1892). Duits predikant te Berlijn-Dahlem;
sinds 1937 de ‘persoonlijke gevangene’ van Hitler: 1323.
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N i e r o p , m r . F r e d e r i k S a l o m o n v a n (1844-1924). 1871-1920
directeur Amsterdamsche Bank; 1879-1905 liberaal gemeenteraadslid
Amsterdam; 1883-1899 lid Provinciale Staten; 1899-1923 lid Eerste Kamer.
Vgl. Collectie-Hartkamp Gemeente Archief, Amsterdam: 157; 159 (in verband
met Zuid-Amerika-lijn); 162 (id.); 321 (in verband met de Parijse
onderhandelingen); 624 (betekenis).
N i e r o p , m r . H e n d r i k A b r a h a m v a n (geb. 1881). 1916-1940 directeur
A'damsche Bank, A'dam: 624; 1380.
N i e r o p , d r . L e o n i e v a n (1880-1960). Ned. historica, in het bijzonder
der Amsterdamse econ. geschiedenis; sinds 1938 in Washington. Vgl. het In
memoriam door Van Dillen p. 434 en haar biografie door Van Eeghen, p.
302-303: 1367 vlg.
N i e r s t r a s z , B o u d e w i j n (1861-1939.) 1888-1921 directeur en na 1921
commissaris en president-commissaris der Hollandsche Stoomboot Mij.;
1913-1918 en juli-oktober 1919 lid der Tweede Kamer; 1905-1921 lid Kamer
van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam; een zeer conservatief man.
Men denke aan het Nierstrasz-Troelstra-incident in 1916 in de Tweede Kamer.
Vgl. Japikse-De Bruyne, Geschiedenis, dl. VI., p. 505: 118 (oprichting Ver. v.
Werkgevers op Scheepvaartgebied te Amsterdam); 137; 196; 282; 341
(Rijncommissie); 351 (Kamerlid); 365 (regentenstuk N.O.T.); 376 (Afrikavaart);
396 (Kon. Holl. Lloyd); 399 (id.); 405; 568 (Afrikavaart); 705 (Moerdijkkanaal);
745 vlg. (waterwegen Amsterdam); 750 (Moerdijkkanaal); 753 (id.); 982 (Benas).
N i e u w e n h u i s , p r o f . d r . A n t o n W i l l e m (1864-1953). Etnograaf;
1890 officier van gezondheid in Ned.-Indië; maakte drie expedities op Borneo;
1904 hoogleraar te Leiden in geschiedenis, letteren, zeden der volkeren
Oost-Indische archipel, alsmede der natuurkundige aardrijkskunde dezer landen.
Vgl. Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Genootschap (1953), p. 422: 182 (expeditie
Borneo).
N i e u w e n h u y s , J.A.J.W. (1892-1966). Agent Java-China-Japan Lijn te
Batavia; vervolgens dir. Ver. Ned. Scheepvaartmij. Mededeling der Kon.
Java-China-Paketvaartlijnen te Amsterdam: 1079; 1255.
N i e v e l t , H.A. v a n . Firmant van Van Nievelt, Goudriaan en Co te Rotterdam:
371.
N i s p e n t o t S e v e n a a r , j h r . m r . L e o L o u i s M a r i e v a n (geb.
1896). Dir. en hoofdredacteur De Residentiebode: 1195.
N i s p e n t o t S e v e n a e r, j h r. m r. O c t a v e F r a n ç o i s A u g u s t i n
M a r i e v a n (1876-1956). Ned. politicus en diplomaat; 1901-1915 lid Tweede
Kamer; 1915-1926 gezant bij de Heilige Stoel; 1926-1928 id. te Weenen;
1928-1933 id. te Brussel: 649; 672 (tractaat met België); 725 (benoeming te
Brussel); 793; 802 (oordeel Heldring); 946 (Ned.-Belg.-tolunie); 1014 (lezing
Heldring Brussel).
N o b l e , l e . Administrateur Bataafsche Petroleum Mij. te Pladjoe: 1267.
N o ë , L. (1898). Assistent-resident van West-Java: 1263.
N o e r i n x . Hoogleraar te Leuven: 1184.
N o k i n , M a x (geb. 1907). Belg. industrieel; dir. Soc. Générale de Belgique.
Vgl. Who's who in Belgium 1957-1958, p. 472: 1168.
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N o l e n s , m g r . d r . W i l l e m H u b e r t (1860-1931). 1887 priester; 1894
lid Tweede Kamer en sinds 1903 leider der Katholieke Kamerfractie; 1908-1918
buitengew. hoogleraar universiteit van Amsterdam; 1916 buitengew. gezant bij
de paus; 1918 opdracht tot kabinetsformatie doch overgegeven aan mr. Ruys
de Beerenbrouck: 229
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(kabinetsformateur-1918); 264 (revolutiedreiging in Nederland); 509
(kabinetscrisis-1923); 638 (id. 1925); 672 (tractaat met België); 684
(karakteristiek); 878 (opvolging De Graeff); 936 (overlijden).
N o m u r a : 1248.
N o o r t , j h r . L a u r e n s P i e t e r D i g n u s o p t e n (1847-1924).
Aanvankelijk inspecteur der Stoomvaart Mij. Nederland; 1891 administrateur
Kon. Paketvaart Mij; 1894-1912 directeur Stoomvaart Mij. ‘Nederland’, sinds
1904 de leidende figuur in de directie; 1912-1924 commissaris en
president-commissaris idem. Vgl. over hem Brugmans, Tachtig jaren, p. 29; De
Gids (1924), I, p. 189: 25 (inleiding); 119; 120; 129 (staking-1911); 153; 155
(Heldrings plan tot unificatie der scheepvaartmaatschappijen); 157; 160 (in
verband met Zuid-Amerika-lijn); 162 (id.); 172 (oprichting Java-China-Japan
Lijn); 194 (in verband met maatregelen eerste wereldoorlog); 197; 219 (over
Valstar); 240; 244 (vaart op Zuid-Amerika); 246 (onderhandelingen Londen);
357 (kwestie tantièmes); 364 (regentenstuk N.O.T.); 372 (jubileum ‘Nederland’);
375 (Afrikavaart); 383; 396 (Kon. Holl. Lloyd); 405 (id.); 412 vlg. (id.); 417
(id.); 420; 425 (over Hissink); 447 (Britsch-Indië Lijn); 459 (wenst gesprek
Heldring-Van Aalst); 468 vlg. (Afrikavaart); 528 (overlijden); 530 (necrologie);
626 (Hummel); 1053 (vergeleken met S.P. van Eeghen); 1099; 1121; 1312;
1508 vlg. (Holland-Zuid-Afrika Lijn).
N o r m a n , M o n t a g u C o l l e t (1871-1950). Engels financier; 1918 deputy
governor en 1920-1944 governor Bank of England. Vgl. Encycl. Brit.: 445; 668;
677 (Ned. Bank); 896 (B.I.B.); 906 (id.); 909 vlg. (id.); 939 (stand van het Pond);
941; 949 (Pondenverlies); 1212 (positie dollar).
N o s k e , G u s t a v (1868-1946). Duits politicus, socialist, rijksdaglid met sterk
nationalistische inslag; nov. 1918 matigde muitende matrozen te Kiel; 1919-1920
minister van oorlog; legde grondslagen Reichswehr; na Kapp-putsch afgetreden
wegens slappe houding tegen het rechtse extremisme: 350.
N o t t e n , J o h a n C a r e l v a n (1872-1957). Lid fa. Patijn, Van Notten &
Co., commissionnairs in effecten te Amsterdam; Ned. consul te Genève: 552.
N o t t e n , M a r i n u s v a n (1875-1955). Directeur van het Museum voor
Geschiedenis en Kunst: 534 (ontslag); 537 (id.); 539 (id.).
N u g r a t : 822.
N i j g h , H e n r i c u s P a u l , genoemd P a u l (1876-1949). Reder, 1914-1921
voorzitter der Scheepvaartvereeniging Zuid; firmant rederij Phs. van Ommeren.
Vgl. Bekende Rotterdammers, p. 44: 347 (verbinding Oost-Azië); 351; 363
(havenstaking); 436 (V.N.S.); 447; 507 vlg. (Holl. Stoomb. Mij.); 510 vlg.
(Afrikavaart); 515 (id.); 551 (id.); 846 (V.N.S.); 848 (id.).
N y p e l s , G e o r g e (geb. 1885). Journalist, reiscorrespondent Algemeen
Handelsblad: 390; 722 (waterwegen Maastricht); 736 vlg. (id.); 781
(onderhandelingen met België); 787 (kwestie militaire conventie); 848
(onderhandelingen met België); 1324; 1460 (examenreglement); 1481 (id.).
N y s i n g , J a n L u c h i e s (1873-1956). 1929-1938 voorzitter Kon. Ned.
Landbouw Comité. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag:
1079; 1228 vlg.
O b r e e n , d r . H.: 302.
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O d e w a l d . Vice-president Kamer van Koophandel Bremen: 466.
O d e r w a l d , W i l l e m H e n d r i k J a n (1860-1929). In 1874 in dienst der
Stoomv. Mij. ‘Nederland’ te Amsterdam; 1912-1927 directeur idem; 1927-1929
commissaris
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idem. Vgl. ook hier p. 635. Mededeling der S.M.N. te Amsterdam: 358; 412;
455; 535 (Afrikavaart); 608 (spoorwegtarieven Duitsland); 626 (karakteristiek);
697 vlg. (waterwegen Amsterdam); 706 (id.); 801.
O e g a k i , K a z u n a r i (1868-1956). Enige malen minister van oorlog; in 1937
afgetreden als minister van koloniën; in 1938 id. van buitenl. zaken. Vgl. Japan
biogr. encycl., Who's who (1958), p. 1793: 1304.
O f f r i n g a , d r . J. (1883-1950). Hoofd van de dienst der Volksgezondheid
te Batavia: 1254.
O g t r o p , m r. L e o n a r d u s F r a n c i s c u s A u g u s t i n u s M a r i a v a n
(1877-1955). 1919-1925 gedelegeerde Javasche Bank te A'dam; 1925-1927
directeur Incasso-Bank; 1927-1938 dir. bijkant. Javasche Bank, A'dam.
Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 500 (afscheid Trip).
O l d e n b o r g h , m r . J o h a n n e s v a n (geb. 1900). 1923-1939 advocaat en
procureur Semarang; sinds 1939 verb. aan Ondern.raad v. Ned.-Indië (resp.
Indonesië): 1485.
O l t m a n . Officier van het Ned. leger; werd niet nader getraceerd: 107.
O m m e r e n j r . , P h i l i p p u s v a n (1861-1945). Sinds 1885 deelgenoot fa.
Phs. van Ommeren te Rotterdam; 1923-1932 presidentcommissaris N.V. Phs.
van Ommerens Scheepv.bedrijf. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie,
Den Haag. Vgl. Michielsen, Van Ommeren: 348 (verbinding Oost-Azië); 507
vlg. (Holl. Stoomboot Mij.); 625 (karakteristiek); 793 (V.N.S.); 846 (V.N.S.);
1293 (ordening).
O n n e s , M i c h i e l (geb. 1878). Koffiekoopman te A'dam. Mededeling
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 669 (tractaat met België).
O o r d t , i r . H. v a n . Waterstaatsingenieur: 633 (tractaat met België).
O o r d t , L t . G e n e r a a l H e r m a n n u s L u b e r t u s v a n (1857-1935).
1912 gen.-majoor, commandant der stelling Hollands Diep en Volkerak; 1917
gepens.; vervolgens zeer actief in commissies: 734 (Moerdijkkanaal).
O o r d t , J o h a n n e s B e r n a r d u s v a n d e r H o u v e n v a n (1867-1955).
1914-1917 vice-president raad van Ned.-Indië; 1918 directeur rijksbureau voor
de scheepvaart; 1920-1945 voorzitter raad van beheer Ver. Ned. Scheepvaart
Mij.; 1946-1955 erevoorzitter id.; 1925-1930 voorzitter Ned. Redersvereniging:
213 (maatregelen eerste wereldoorlog); 272 (id.); (voorzitter raad van beheer
V.N.S.); 387; 425 (over Hissink); 431 (V.N.S.); 434 (Zuid-Afrikavaart); 443
(Afrikavaart); 472 (V.N.S.); 504 (Afrikavaart); 514 (kwestie Duitse kroonprins);
537 vlg. (Afrikavaart); 981 vlg. (directeur Benas); 1061 (steun K.N.S.M.); 1169
(toestand id.); 1312 (sraatsfinanciën); 1508 (Oost-Afrika Lijn).
O o r d t v a n L a u w e n r e c h t , H e n d r i k v a n (1866-1948).Ned.diplomaat;
1897 vice-consul te Hamburg; 1902 id. Antwerpen; 1904 id. Kobe; 1908 id.
Kaapstad, 1910 consul-generaal id; 1917 id. Santiago de Chili, met persoonlijke
titel van gezant; 1.9.1923 eervol ontslag. Mededeling van het ministerie van
buitenlandse zaken te Den Haag en het Centraal Bureau voor Genealogie, Den
Haag: 387; 406.
O o s t e r z e e , J.M.H. v a n . Firmant Fa. De Lange & Co. te Batavia; 174.
O p p e n h e i m e r . Amerikaans bankier; werd niet nader getraceerd: 95.
O p p e n h e i m e r , S i r F r a n c i s (1870-1961). Engels economisch diplomaat;
1914-1918 gedetacheerd in Den Haag. Vgl. Who was who 1961, p. 2291, en
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meer in het bijzonder zijn autobiografie van 1960, ‘Stranger within’, met enige
hoofdstukken over zijn activiteit tijdens de Eerste Wereldoorlog in Nederland:
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194 (maatregelen eerste wereldoorlog); 200; 214 (id.); 228 (id.).
O r a n j e , A. (1893-1968). Resident van Palembang: 1265 vlg.
O r n s t e i n , D a n i ë l (1875-1933). 1913-1916 onderdirecteur en sinds 1916
directeur R'damsche Bankver., kantoor Amsterdam: 571 vlg. (moeilijkheden
Rotterdamsche Bank).
O r t e g a y C a s s e t , J o s é (1883-1955). Spaans cultuurfilosoof en socioloog;
1911 hoogleraar Madrid: 1206.
O u d , p r o f . m r . P i e t e r J a c o b u s (1886-1968). 1917-1933, 1937-1938
en sinds 1948 lid Tweede Kamer; 1933-1937 minister van financiën; 1938-1941
en 1945-1952 burgemeester van Rotterdam; 1952-1956 hoogleraar, Rotterdam;
minister van staat: 1038 vlg. (opgetreden als minister); 1042
(kabinetsformatie-1933); 1045 (karakteristiek); 1047 (begrotingstekort); 1057
(landbouwsubsidie); 1063 (kwestie loonsverlaging); 1073 (fin.-econ. toestand);
1087 (deflatiepolitiek); 1109 (hypotheek- en pandbriefrente); 1111 vlg. (id.);
1123 (rentepolitiek); 1128 (positie gulden); 1134 (id.); 1136 (vaste lasten); 1138
(verhouding tot Van Doorninck); 1141 (id.); 1146 (steun Java-China-Japan
Lijn); 1169 (scheepvaartsteun); 1176 (Vaste lasten-ontwerp); 1178 (kwestie
devaluatie); 1181 vlg. (steun scheepvaart en financiering export); 1186 vlg.
(scheepvaartsteun); 1193; 1200 (begroting-1937); 1212 (Egalisatiefonds); 1219
vlg. (steun scheepsbouw); 1226 vlg. (verkiezingen-1937 en kabinetsformatie);
1243 (fiscale politiek); 1377 (kabinetscrisis-1939); 1492 (Indonesische kwestie);
1637.
O u d e g e e s t , J. De socialistische voorman, o.a. secretaris Internationaal
Verbond van Vakver.: 125; 687 (vertegenwoordiging econ. conferentie Genève).
O u d e n d i j k , W i l l e m J a c o b (1874-1953). 1910 consul-generaal te
Teheran; 1913 regeringsadviseur te Djakarta; 1917-1918 waarnemend gezant
te Petrograd; 1919-1931 gezant te Peking: 901.
O u t r e z . Directeur Ecole Coloniale: 315.
P a b s t , J e a n C h a r l e s (1873-1942). Ned. diplomaat; aanvankelijk militair;
1923 gezant te Tokio. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den
Haag: 1182; 1241; 1315.
P a i s h , S i r G e o r g e (1867-1957). Engels econ. auteur en overheidsadviseur;
1891-1916 verbonden aan The Statist, na 1900 als redacteur; 1914-1916 econ.
adviseur der regering. Vgl. Who was who 1951-1960, p. 843: 678 (manifest
internationale zakenlieden); 1290.
P a l é o l o g u e , G e o r g e s M a u r i c e (1859-1944). Frans staatsman en
schrijver; 1914-1917 gezant te St. Petersburg; 1920-1921 secretarisgeneraal
van buitenl. zaken. Talrijke historische werken: 523 (anecdote).
P a l l a n d t , m r . F l o r i s C a r s i l i u s A n n e b a r o n v a n (geb. 1903).
1927 in diplomatieke dienst, o.a. 1946-1949 gezant te Buenos Aires; 1950-1952
ambassadeur te Moskou: 987.
P a l l a n d t - N a r i s c h k i n e , I r è n e v a n (geb. 1912). Getrouwd met mr.
F.C.A. baron van Pallandt: 987.
P a l m e r , To m . Engelse vriend van Ernst Heldring, zoon van een stockbroker
te Bushbey; werd niet nader getraceerd: 84 vlg.
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P a n h u y s , j h r . i r . C o n s t a n t E r n e s t W i n a n d v a n (1876-1948).
1898-1921 in dienst Rijkswaterstaat; 1921-1935 dir. Rijksbureau voor de
ontwatering; 1935-1939 hoofding. Rijkswaterstaat: 1072; 1078 vlg.; 1113; 1120;
1251.
P a n h u y s , j h r . m r . F r a n s G e r a r d v a n (1865-1923). Administrateur
buitenlandse zaken; gezant te Bern: 205.
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P a n n e w i t z , m e v r o u w v o n : 1205 vlg.
P a n t a l e o n i , M . : 382.
P a n t h a l e o n b a r o n v a n E c k , m r . J . C . v a n (1880-1965). Directeur
van de Kon. Mij. tot exploitatie van petroleumbronnen in Ned.-Indië: 1267.
P a p e n , F r a n z v o n (geb. 1879). Duits politicus en diplomaat; 1932
rijkskanselier; 1933-1934 vice-kanselier; 1934-1938 gezant te Wenen; 1938-1945
ambassadeur te Ankara: 1005 vlg. (verkiezingen-1932); 1033; 1431 (Visser).
P a r k e r G i l b e r t (1892-1938). Am. bankier; 1924-1930 gen. agent voor
Duitse herstelbetalingen; sinds 1931 firmant J.P. Morgan & Co. Vgl. Who was
who in America, vol. 1, p. 454: 774 (herstelbetalingen); 777 (id.).
P a t t e r s o n , H.F. Vice-president Bank of Nova Scotia, Toronto: 1357.
P a t i j n , m r . J a c o b A d r i a a n N i c o l a a s (1873-1961). 1911-1918
burgemeester Leeuwarden; 1918-1930 id. Den Haag; 1931-1936 gezant Rome;
1936-1937 id. Brussel; 1937-1939 minister van buitenlandse zaken: 1042
(kabinetsformatie-1933); 1184 (getipt als gezant te Brussel); 1189 (id.); 1194
(benoeming id.); 1229 (opgetreden als minister); 1291 (reorganisatie consulaire
dienst); 1292 (wrijving met Econ. Zaken); 1315 (marine-attaché Japan); 1322
vlg. (vredesvooruitzichten); 1377 vlg. (kabinetscrisis-1939); 1383 (id.); 1430
(evenredige vrachtverdeling), 1434 (id.).
P a t i j n , m r . R u d o l f J o h a n H e n d r i k (1863-1936). 1898-1905
thesaurier-gen. dep. van financiën; 1905-1918 lid Tweede Kamer; 1919-1922
secr.-generaal dep. van Buitenlandse Zaken: 209 (circulatie Curaçao); 300; 308
(onderhoud Heldring); 309; 320 (onderhoud Heldring); 323; 332 (Parijse
onderhandelingen); 346 (levensmiddelen Duitsland); 355 (reorganisatie
departement); 361; 379; 382 vlg. (financiële conferentie Brussel); 398
(credietverlening Duitsland); 408 vlg. (id.); 409 vlg. (contact met Rusland;
oordeel over Rosen); 415; 438 (raad van bijstand); 448 (id.); 491 (openbare
financiën); 505 vlg. (beleid Ned. Bank); 531 (hulpactie Duitsland); 553 (contact
met Rusland); 564 (moeilijkheden Rotterdamsche Bank); 622 (karakteristiek);
629 (tractaat met België); 644 (credietverlening Duitsland); 648 vlg. (raad van
bijstand); 656 vlg. (tractaat met België); 660 vlg. (id.); 672 vlg. (id.); 682 vlg.
(enige oorlogsgebeurtenissen); 688 (opvolging Van Karnebeek); 691
(reorganisatie betrekkingen buitenland); 741 (onderhandelingen Duitsland);
745 vlg. (waterwegen Amsterdam); 755 vlg. (Belgische kwestie); 830 vlg.
(credietverlening Duitsland); 833 (id.); 835 vlg. (id.); 845 vlg. (id.); 850 vlg.
(id.); 854 vlg. (id.); 886 vlg. (handelspolitieke moeilijkheden met Duitsland);
893 (B.I.B.); 895 (geldmarkt en handelspolitiek); 909 vlg. (verhouding Ned.
Bank-B.I.B. en opvolging Vissering); 924 (benoeming De Jonge); 930 (opvolging
Vissering); 966 (Commissie diplomatieke examens); 980 vlg. (Raad van
bijstand); 1155 (missie Zuid-Amerika); 1177 (voorstander devaluatie); 1247
(gezantschap Brussel); 1280 (onderhoud met Heldring); 1362 (Hooft).
P a u w , A l e x a n d e r A u g u s t u s (geb. 1880). Sinds 1904 in dienst der Ned.
Handel-Mij; 1930-1946 directeur idem: 1097; 1400.
P e e l , A r t h u r G e o r g e V i l l i e r (1868-1956). Engels politicus en
econ.-fin. publicist. Vgl. Who was who 1951-1960, p. 860: 1289.
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P e e l , S i r R o b e r t (1788-1850). Engels politicus; 1821-1830 minister van
binnenl. zaken; 1834-1835 en 1841-1846 premier; voorstander afschaffing
korenwetten (1845): 1289.
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P e e l , C o l . h o n . s i r S i d n e y C o r n w a l l i s (1870-1938). 1918-1922
parlementslid; 1918 adviseur Foreign Office; 1919 afgevaardigde
Vredesconferentie; voorts o.a. in officiële financiële commissies en Chairman
National Discount Co. Ltd. Vgl. Who was who 1929-1940, p. 1061: 255.
P e e r e b o o m , C a s p a r u s (1863-sterfjaar onbekend). 1885 exporteur van
kaas, boter e.d., meer speciaal naar het Caraïbische gebied; 1889 associatie met
R. Kaiser in de fa. Peereboom, 1905 idem met J.J. van Dam Polanen; 1895
beheer over de fa. Sträter, Esser & Co. te Amsterdam, doch werkzaam in
Paramaribo (ijs-, limonadefabriek, export van hout); 1898 commanditair belang
bij de fa. Kuipers, Perret & Co. (later Perret & Co.) te La Guaira in Venezuela.
In 1914 fusie der drie genoemde firma's met de Curaçaosche Handel-Mij.,
waarbij de drie firmanten tot directeuren werden benoemd (naast J. Jansen).
Mededeling der Curaçaosche Handel-Mij. N.V. te Amsterdam: 238.
P e l l e r i n d e L a t o u c h e , G a s t o n d e . Sinds 1900 in dienst der
Compagnie Générale Transatlantique, Parijs; 1918-1920 president idem. Vgl.
Barbance, C.G.T. p. 221: 297.
P e l t , A d r i a n u s (geb. 1892). 1909-1920 in de journalistiek; 1920-1940 in
dienst Volkenbond; 1940-1945 hoofd Voorlichtingsdienst Ned. regering, Londen;
1946-1950 adj. secr.-generaal Ver. Naties; 1950-1952 commissaris V.N. in
Lybië; 1952-1957 dir. Europ. Bureau V.N.: 884; 905 vlg.; 910 vlg.; 915 vlg.;
1352.
P e l t z e r . Directeur Hamburg-Amerika Linie: 466; 534 (Afrikavaart).
P e n n i n c k . Verbonden aan Lindeteves, Batavia: 1251.
P e n n i n c k , J.B.D. (1886-1967). Ned. diplomaat; o.a. 1937-1941 consul, Kobe,
1944 consul-generaal in alg. dienst. Mededeling Ministerie van Buitenlandse
Zaken: 1280; 1294.
P e r k i n s , J a m e s H a n d a s y d (1876-1940). Am. bankier; sinds 1933
president Nat. City Bank of New York. Vgl. Who was who in America, vol. 1,
1897-1942, p. 960: 1347.
P e t s c h : 291.
P e y e r i m h o f f d e F o n t e n e l l e , H e n r i d e (geb.1871).Fransindustrieel;
Vgl. Dictionnaire national des contemporains (1936), p. 479: 799; 822; 847.
P h i l i p p , S i r O w e n . President der Royal Mail Steam Packet Company:
463.
P h i l i p s , d r . A n t o n F r e d e r i k (1874-1951). Ned. grootindusrtieel;
aanvankelijk in de effectenhandel o.a. te Londen; in 1892 naar Eindhoven voor
commerciële afdeling Philips' Gloeilampenfabrieken; 1922 algehele leiding;
1928 dr. h.c. Rotterdam. Vgl. Bouman, Anton Philips: 20 vlg. (inleiding); 670
(manifest vrije handel); 687 (invoerrecht zuidvruchten); 1125 (missie
Zuid-Amerika); 1138 (id.); 1147 vlg. (id.); 1154 (id.); 1251 (ontmoeting met
Heldring in Batavia); 1294 (bezoek Heldring).
P h i l i p s , m r . A u g u s t (1864-1954). 1889-1917 advocaat en procureur te
Amsterdam; 1918 gezant te Washington; 1922-1925 directeur Kon. Ned.
Petroleum Mij.; 1927-1929 voorzitter Verbond van Ned. Werkgevers: 220
(gezant te Washington); 228; 628 vlg. (tractaat met België); 684 (werkgevers
in de politiek); 713 (liberale partij); 741 (onderhandelingen Duitsland); 765
(kamerlidmaatschap Droogleever Fortuyn); 775 (id.); 840 (secretariaat liberale
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partij); 879 (suikerwetje); 923 (over De Jonge); 948 (heeft oor van Ruys en
Verschuur); 956 (Ondernemersraad).
P h y f e , J a m e s . Agent van Fa. W. Heybroek Jr. & Co. te New York; werd
niet nader getraceerd: 91.
P i c a r d . Secretaris-generaal Banque de France: 288; 291.
Pichon, Stephen Jean Marie
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(1857-1933). Frans politicus en diplomaat; 1906-1911 en 1917-1920 minister
van buitenlandse zaken. Vgl. Lar. XXe siècle, p. 568: 290; 296; 311; 316; 324;
340.
P i c t e t , G. (1862-onbekend). Zwitsers bankier; gedelegeerde te Parijs, assistent
van De Haller: 328; 344 (valutaconferenties).
P i e k , J o h a n n e s T h e o d o o r (geb. 1888). Directeur Nijgh & Van Ditmar's
Uitgeversmij. te Rotterdam: 1341.
P i e k - A s s e r , L u c i a (geb. 1896): 1341.
P i e k , i r . S. (1876-1939). Vice-president Niagara Hudson Power Corp. te
Buffalo (V.S.): 1341.
P i e k , W i l l e m F r e d e r i k (1874-1954). Directeur Holland-Amerika Lijn:
244 (verhouding tot K.N.S.M.); 251; 255.
P i e r s o n , A l l a r d (1884-1955). Sinds 1902 bij Adolph Boissevain & Co.
(sinds 1917 Pierson & Co., Amsterdam); tevens firmant Heldring & Pierson,
Den Haag. Vgl. over hem Tj. Greidanus, in: E.-Hist. Jaarb., dl. 27 (1958), p.
200: 560; 694; 722 (Postraad); 1491 (lening V.S.).
P i e r s o n - v a n T i e n h o v e n , m r . E l i z a b e t h C h a r l o t t e (geb. 1902):
1374.
P i e r s o n , H e n r i D a n i ë l (1856-1943). Lid der fa. Heldring & Pierson,
bankiers te Den Haag: 210 (in verband met de situatie bij Heldring & Pierson).
P i e r s o n , J a n L o d e w i j k (geb. 1908). Lid fa. Pierson, Heldring en Pierson,
bankiers te Amsterdam en Den Haag: 1341; 1374.
P i e r s o n , p r o f . m r . d r . N i c o l a a s G e r a r d (1839-1909). Doctor
honoris causa Leiden en (1904) Universiteit Cambridge; 1877-1885
buitengewoon hoogleraar staathuishoudkunde en statistiek Gemeente Universiteit
Amsterdam; 1868 directeur en 1885-1891 president Nederlandsche Bank;
1891-1894 en 1897-1901 minister van Financiën; 1897-1901 en 1905-1909 lid
der Tweede Kamer; trouwde 1862 Catharina Rutgers Waller. Vgl. Ned.
Patriciaat (1964): 3 (mede-oprichter van de Kasvereeniging te Amsterdam); 9
(lid der Vrijdagsche Vereeniging te Amsterdam); 12 (benoeming Heldring tot
dir. K.N.S.M.); 50 (huisvriend van B. Heldring); 179.
P i e r s o n , O t t h o G e r h a r d (1866-1944). Lid fa. J. & O.G. Pierson,
fabrikanten te Parijs: 299.
P i g o u , A.C.: 382.
P i l s u d s k i , J o s e p h (1867-1935). Pools staatsman en maarschalk; 1918-1922
dictator Polen; 1926-1928 en 1930-1931 id.: 659.
P i l t e r , S i r J o h n G e o r g e (1848-1935). Hon. president Britse Kamer van
Koophandel te Parijs; voorzitter Commercial Information Department. Vgl.
Who was who 1929-1940, p. 1079: 295.
P i p p e l : 1604 vlg.
P i r e l l i , A l b e r t o (geb. 1882). Directeur van het Italiaanse Pirelli-concern;
afgevaardigde naar intern. econ. conferenties: 732; 735; 782 (internationale
tariefverlaging); 794 vlg. (id.); 799 (id.); 822 vlg. (id.); 825 (id.); 833 (id.); 847
(conventie van Genève); 881 (aftreden Heldring); 1173; 1544 vlg.
P i t , d r . A d r i a a n (1860-1944). In 1920 gehuwd met Carry van Bruggen
(1881-1932); directeur Ned. Museum voor Gesch. en Kunst, in 1918 opgegaan
in het Rijksmuseum, waarvan Pit onderdirecteur werd. Pit, geheel op de Franse
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cultuur georiënteerd, gold als autoriteit op het gebied der Ned. kunstgeschiedenis.
Vgl. Wiessing, Portret p. 20, 291: 234; 240; 442; 539 (ontslag Van Notten); 655
opvolging Der Kinderen); 1011 (overlijden Carry van Bruggen); 1110 (Lanz).
P i t t m a n , K e y (1872-1940). 1912-1940 Am. senator Vgl. Who was who in
America, vol. 1: 1348 vlg.; 1353; 1382.
P i u s X I I , p a u s : 1442.
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P l a s , C h . O. v a n d e r (geb. 1891). Gouverneur Sumatra's Oostkust: 1269;
1275.
P l a s , m r . L e o n a r d O l k e v a n d e r (geb. 1898). Hoge ambtenaar;
1947-1948 raadsadviseur ministerie van financiën: 1464; 1468 vlg.; 1488.
P l a t e , d r . A n t o i n e (1845-1927). Door Van der Mandele geschetst als:
‘een grote figuur van het grote liberale tijdperk in het onstuimig groeiende
groot-Rotterdam’; firmant van Wambersie & Co.; 1898-1908 voorzitter
Rotterdamse Kamer van Koophandel; lid van de gemeenteraad en van de Tweede
Kamer; economisch publicist; in 1914 dr. honoris causa der Groningse
universiteit. Vgl. Van der Mandele, Plate, p. 19: 140; 169 (in verband met de
Rijnvaart); 460 (contra Vissering); 471 (id.); 672 (tractaat met België); 720
(overlijden en karakteristiek).
P l a t e , i r . A.: 672 (tractaat met België); 705 (Moerdijkkanaal); 733 vlg. (id.);
934 (onderhandelingen met België); 1315 (toestand staatsfinanciën).
P l e s m a n , A l b e r t (1889-1953). Ned. luchtvaartpionier; 1919 mede-oprichter,
administrateur en na 1945 president-directeur K.L.M.: 20 vlg. (inleiding); 1127
(vliegrampen).
P l e y t e , m r . T h o m a s B a s t i a a n (1864-1926). 1913-1918 minister van
koloniën: 207 vlg. (in verband met Surinaamsche Bank); 225 (zwak minister);
232 (afscheid als minister en plannen St. Martin).
P l u y m , p r o f . W i l l e m A l e x a n d e r E t i e n n e v a n d e r (1879-1960).
Kunsthistoricus, in het bijzonder van de bouwkunst; 1918-1950 hoogleraar
Rijksacademie te Amsterdam; 1922 privaatdocent universiteit v. A'dam;
1943-1949 hoogleraar T.H. Delft: 235 (academiekwestie); 243 (oratie).
P o e d j o , r a d e n A d i p a t i A r i o : 1249.
P o i n c a r é , R a y m o n d (1860-1934). Frans volksvertegenwoordiger, minister;
1912 minister-president; 1913-1920 president van Frankrijk; 1922-1924
minister-president (1923 Ruhrbezetting); 1926-1929 idem; redder van de franc:
306; 312; 346; 367; 386; 398; 402; 428; 445; 450; 466; 469; 479; 490; 492;
499; 523; 547; 581; 599; 668; 726; 774; 1028; 1057.
P o l a k , E d u a r d (1880-1962). 1913 lid gemeenteraad Amsterdam; 1923-1933
wethouder van onderwijs, sinds '31 van financiën; 1935-1940 en 1945-1946 lid
Gedeputeerde Staten Noord-Holland: 712 (aftreden als wethouder); 791
(waterwegen Amsterdam); 936 (opvolger Wibaut); 950 vlg. (positie als
wethouder); 954 (id.); 1012; 1023 (lezing financiën Amsterdam).
P o l i m , P a n g l i m a : 1287.
P o l l e m a , m r . d r . R o m m e r t (1890-1965). Advocaat en procureur; sinds
1928 lid der Eerste Kamer: 1340; 1429.
P o n t , p r o f . d r . J o h a n n e s W i l h e l m (1863-1939). Herst. Ev. Luthers
predikant; 1903 hoogleraar Amsterdam; 1915 id. Utrecht; o.a. lid der commissie
voor Ned.-Z.-Afr. handel. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den
Haag: 437.
P o o r t e n , C o r n e l i s t e r (1877-1945). 1895 in dienst K.P.M.; 1935 directeur
idem. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 1099.
P o p , W i l l e m F r e d e r i k (1858-1931). Sinds 31 maart 1920 minister van
oorlog in het eerste kabinet-Ruys de Beerenbrouck; moest op 28 juli 1921
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aftreden, nadat op 15 juni zijn militiewet was verworpen. Vgl. Gribling,
Aalberse, p. 384: 410.
P o p o v i c z : 906.
P o r t i e l j e , m r . D a v i d A. (1872-1927). Assuradeur; 1909-1927; directeur
der Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen: 39 (schooljaren met Ernst
Heldring).
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P o s t h u m a , C. Voorman van de havenarbeidersbeweging; werd niet nader
getraceerd: 117.
P o s t h u m a , d r . F o l k e r t E v e r t (1874-1943). 1914-1918 minister van
Landbouw, Nijverheid en Handel: 200 (in verband met maatregelen eerste
wereldoorlog); 206 (id.); 212 (id.); 214 (id.); 222 vlg. (onder invloed Kröller);
226 (maatregelen eerste wereldoorlog); 408; 409; 509 (kabinetscrisis-1923);
510 vlg. (Afrikavaart); 515 (id.); 531 (hulpactie Duitsland); 564 (moeilijkheden
Rotterdamsche Bank); 585 (tariefwijziging); 719 (Genève); 741
(onderhandelingen Duitsland); 765 vlg. (kamerlidmaatschap); 774 vlg. (id.);
852 (rapport econ. voorlichting); 881 (handelspolitieke moeilijkheden met
Duitsland); 884 (rapport econ. voorlichting); 887 vlg. (handelspolitieke
moeilijkheden met Duitsland); 902 (econ. voorlichtingsdienst); 931 (in verband
met Treub); 976; 983 (conflict met Verschuur); 1006 (verhouding tot Duitsland);
1015 (verhouding tot België); 1036 (Econ. Raad); 1546.
P o s t h u m a , d r s . J o h a n n e s F r a n s (geb. 1898). 1920-1934 proc. houder
Wm. Müller & Co.; 1935-1939 plv. leider Crisis Invoer Bur.; 1939-1940 dir.
Alg. Ned. Invoer Centrale; 1941-1945 secr. bedrijfsgroep; 1945 dir. Mij. tot
Fin. Nat. Herstel: 1412 vlg.; 1422.
P o s t h u m u s , p r o f . m r . d r . N i c o l a a s W i l h e l m u s (1880-1960).
Ned. econ.-historicus van socialistischen huize; 1913-1922 hoogleraar R'dam;
1922-1949 id. Univ. v. Amsterdam. Vgl. Van Winter, Posthumus, p. 425-433:
673 (tractaat met België).
P o u l l e t , P r o s p e r b u r g g r a a f (1868-1937). Belgisch politicus; talrijke
ministerportefeuilles. Vgl. Winkler Prins, dl. 15 (1952), p. 593: 754
(Moerdijkkanaal).
P r a k k e . Administrateur van financiën Curaçao: 429.
P r a w i r o d i p o e r o , i r . R a d e n S o e p a r d i (1904-1964). Hoofd van het
Consultatiebureau van de inlandse nijverheid te Djokjakarta 1931-1937: 1257;
1259.
P r i b e e , C. Administrateur Nieuw Tersana suikerfabriek te Tegal: 1260.
P r i t t w i t z u n d G a f f r o n , E r i c h v o n (geb. 1888). Duits
vertegenwoordiger in Carnegiestichting; intendant. Vgl. Wer ist 's?; dl. X (1935),
p. 1244: 1289.
P r o l o f . Russisch onderhandelaar: 1448.
P r o n k v a n H o o g e v e e n , D a n i e l J o h a n n e s (1909). 1930 verbonden
aan Kon. Paketvaart-Mij; 1953 directeur K.P.M. Djakarta: 1091; 1253; 1255;
1262; 1619.
P u r d y . High Commissioner voor Canada. Werd niet nader getraceerd: 260.
P u t t w i t z , v o n : 1184.
P i j p e r , p r o f . d r . G.F. (1893). Adviseur Indische Zaken 1937-1942 te
Batavia; Curator van de bestuursacademie te Batavia; hoogleraar Amsterdam:
1254; 1261; 1263.
Q u a c k , H e n d r i k P i e t e r G o d f r i e d (1834-1917). 1861-1863 secretaris
Kamer van Koophandel te Amsterdam; 1863-1868 secretaris Maatschappij tot
Exploitatie van Staatsspoorwegen; 1868-1877 hoogleraar staathuishoudkunde
en statistiek te Utrecht en 1885-1894 buitengewoon hoogleraar in de wetenschap
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der maatschappij te Amsterdam; 1877 secretaris en 1885 directeur Nederlandsche
Bank; talrijke commissariaten in het bedrijfsleven; o.a. 1892-1917 commissaris
van de Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij, waarvan 1899-1914 voorzitter van
de raad van commissarissen. Quack huwde 1865 Clasina Thérèse van Heukelom
(1841-1923), diacones van de doopsgezinde kerk; presidente damescomité
Industrieschool voor
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de vrouwelijke jeugd te Amsterdam: 4 vlg. (over B. Heldring); 49
(karakteristiek); 149 (betekenis voor het bedrijfsleven); 503 vlg. (overlijden
mevrouw Quack en karakteristiek).
Q u a n t , L a u r e n t i u s J o h a n n e s (1872-1961). 1927 schout bij nacht;
1929 vice-admiraal. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag:
764.
Q u a r l e s v a n U f f o r d , j h r . C h a r l e s F r a n ç o i s J e a n (1885-1959).
Directeur Java-China-Japan Lijn; gedel. lid raad van Bestuur Kon.
Java-China-Paketvaart Lijnen: 1090; 1101; 1402 vlg.; 1476; 1624.
Q u a r l e s v a n U f f o r d , j h r . G e r a r d C h a r l e s (1865-1952). 1888
luitenant ter zee; 1897 chef buitendienst Hollandsche Stoomboot Mij.; 1901-1921
directeur N.V. Zeehaven en kolenstation ‘Sabang’: 175 vlg. (oprichting Mij.
‘Sabang’).
Q u a y , R u d o l p h B a l t h a z a r A n t o i n e N i c o l a a s d e (1868-1933).
Luit.-generaal infanterie; mil. attaché Parijs, vader van prof. dr. J.E. de Quay:
293.
Q u e u i l l e . Frans minister van landbouw: 726.
Q u e s n a y, P i e r r e (1895-1937). Frans bankier; werkte mee aan het
Young-plan en was verbonden aan de Bank v. Intern. Betalingen, Bazel. Vgl.
Grand Larousse, dl. VIII (1963), p. 952: 835 vlg.; 905; 916.
Q u e z o n : 1262.
R a a l t e , m r . E d u a r d E l l i s v a n (1841-1921). 1905-1908 minister van
justitie: 1145.
R a e s t a d , A r n o l d C h r i s t o p h e r (1878-1945). Noors jurist, financier en
politicus. Vgl. Svensk Uppslagsbok, dl. 23 (1952), p. 787: 819; 1527.
R a h u s e n , D a v i d (1850-1932). Lid fa. Burdet en Druyvesteyn, comm. in
effecten Amsterdam; 1901-1919 directeur Ned. Bank; 1919-1929 lid commissie
van advies id.: 273 (comité van advies Ned. Bank); 622; 798.
R a h u s e n , H é l è n e : 798.
R a m a e r : 617 (tractaat met België); 1315.
R a m a n n , C h r i s t i a n W i l h e l m J u s t u s (1831-1907). Omstreeks 1850
gevestigd als makelaar in koffie te Amsterdam; sinds 1852 reder op Hamburg;
1856 initiatiefnemer tot oprichting der Kon. Ned. Stoomboot-Maatschappij;
1856-1858 en 1865-1902 directeur en 1903-1907 commissaris Kon. Ned.
Stoomboot-Maatschappij; 1894-1907 commissaris Stoomvaart Maatschappij
‘Nederland’: 109 vlg. (dir. K.N.S.M.); 135; 147 (verhouding tot Croockewit);
151 (als commissaris K.N.S.M.).
R a m b o n n e t , J e a n J a c q u e s (1864-1943). 1913-1918 minister van marine:
487 (convooikwestie); 664 vlg. (id.).
R a n d , d r . A u s t i n L o o m e r (geb. 1905). Zoöloog; 1929-1942 verbonden
aan Am. Museum of Natural History. Vgl. Who's who in America 1960-1961,
p. 2363: 1369 vlg.; 1372.
R a n s o m , R o n a l d (1882-1947). Am. bankier; 1933-1936 lid Board of
Governor Federal Reserve System; 1936 vice-president idem. Vgl. Who was
who in America, vol. 2: 1353.
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R a p p a r d , m r . A n t h o n G e r r i t A e m i l e r i d d e r v a n (1871-1946).
1910-1927 rechter te Tiel; 1927 president rechtbank idem; 1918-1935 lid Tweede
Kamer: 922; 994; 1025; 1283; 1295; 1309; 1593.
R a p p a r d , Wi l l e m L o u i s F r e d e r i k C h r i s t i a a n r i d d e r v a n
(1866-1957): 1189; 1205.
R a s c h . Schilderijenverzamelaar te Stockholm: 1320.
R a v e n s k y . Vice-president Chase National Bank of New York: 1345.
R e a y, L o r d D o n a l d J a m e s M a c -
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k a y , b a r o n (1839-1921). O.a. 1885-1890 gouverneur van Bombay;
1894-1895 undersecretary voor India; 1897-1904 president Royal Society en
University College. Vgl. Who was who 1916-1928, p. 874: 260.
R a t h , v o m : 1110.
R a t h , E r n s t v o m (1908-1938). Secretaris Duitse legatie te Parijs: 1314.
R e b o u l , J a c q u e s F r é d é r i c (1863-1937). Kolonel der Franse generale
staf: 298.
R e c h t e r e n L i m p u r g , m r. Wi l l e m C o n s t a n t i j n g r a a f v a n
(geb. 1898). Ned. diplomaat; o.a. ambassadeur te Madrid: 1348.
R e d e l m e i e r , W i l l y (1888-1953). 1919-1935 gedel. lid Raad van Beheer
H. Albert de Bary & Co. N.V., A'dam; 1935-1940 dir. idem; 27.1-15.3.1940
commissaris idem. Mededeling H. Albert de Bary & Co. N.V., A'dam: 1193;
1217; 1222; 1298; 1341; 1343 vlg.; 1356 vlg.; 1386 vlg.; 1398.
R e d l i c h , O s w a l d (1858-1944). Oostenr. historicus; 1892-1929 hoogleraar
Wenen. Vgl. Grosse Brockhaus (1956), p. 599: 1184.
R e e s , J a c q u e s F r a n ç o i s v a n (1871-1957). 1893-1920 in dienst Ned.
Handel-Mij. (Singapore, Medan, Pineng, Rangoon, Hongkong); 1921-1932
junior lid firma B.W. Blijdenstein te Londen. Mededeling Nederlandsche
Handel-Maatschappij te Amsterdam: 63; 430.
R e e s e r , L e e n d e r t E m a n u e l H e n d r i k (geb. 1912). Marine-officier;
in 1929 bij de marine; sinds 1964 vice-admiraal. Mededeling Departement van
Defensie, afdeling Marine, 's-Gravenhage: 1470.
R e f o r d , L e w i s E r i c (geb. 1900). B.A. Oxford (1923); sinds 1929
vice-pres. The Robert Reford & Co. Ltd. The Canadian Who's Who, vol. IX,
1961-1963, p. 930: 1366.
R e f o r d - P h e t s c h i k o f , m r s . N i c k o l a i e v n a : Vgl. The Canadian
Who's Who, vol. IX, 1961-1963: 1366.
R e f o r d , R o b e r t W i l s o n (geb. 1874). 1913-1945 pres. The Robert Reford
& Co. Ltd. (opger. 1865). Vgl. The Canadian Who's Who, vol. V, 1949-1951,
p. 839: 1366.
R é g n i e r . Frans journalist: 317.
R e g o u t , i r . H. (1900-1930). In dienst der Wm. Müller & Co. Mededeling
mr. dr. L.F.H. Regout, Meerssen: 559 vlg. (positie Müller & Co.).
R e g o u t , m r . d r . L o u i s F r a n s H u b e r t (1891-1966): 1915-1965 dir.
en pres. dir. N.V. Porselein- en Tegelfabriek Mosa, Maastricht; 1945-1949 alg.
voorzitter Ned. Kath. Werkgeversverbond; 1948-1963 lid Eerste Kamer;
commissaris Hoogovens IJmuiden: 686; 714 (econ. voorlichting Juliana); 1066
(Commissie handelsverdragen); 1158 (missie Zuid-Amerika); 1315 (toestand
staatsfinanciën).
R e h b o c k , H e i n r i c h C a r l (1865-1938). Volgde middelbaar onderwijs
in Duitsland en werd in 1884 verbonden aan de koffie-firma Hofmann, Schöffer
& Co., waarvan hij in 1891 firmant werd. Lid van de Kamer van Koophandel.
Talrijke commissariaten, waaronder De Ned. Bank (sinds 1918). Vgl. Muller,
Rehbock, p. 152-154: 201 (bridgeclub met Heldring); 273 (comité van advies
Ned. Bank); 562 vlg. (moeilijkheden Rotterdamsche Bank); 586 vlg. (id.); 622
(karakteristiek); 780 (Beleggingsraad); 812 (Kon. Holl. Lloyd); 860 vlg. (id.);
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865 vlg. (id.); 869 vlg. (id.); 930 (opvolging Vissering); 1068 (Ned.
Handel-Mij.); 1097 (id.); 1311 vlg. (overlijden en karakteristiek).
R e h b o c k , W i l l e m (geb. 1898). Zoon van H.C. Rehbock, aangetrouwde
neef van Heldring; dir. Holl. Stoomboot Mij: 1222; 1312.
R e i g e r s m a n , j h r . C h a r l e s J e a n A n t o i n e (1875-1950). Onderdir.
Publ. Werken, A'dam; hoofding.-
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dir. Prov. Waterstaat Noord-Holland: 1197.
R e i n d e r s , U c o D a n i e l (geb. 1880). Landbouwkundige; 1918-1927
wethouder Hoogezand; gedel. commissaris N.V. Ontginningsmij. Land v.
Vollenhove te Giethoorn; talrijke bestuursfuncties: 1079.
R e m m e l i n k . Voorzitter van het waterschap van de Oude IJssel: 1079.
R e n g e r s , d r . J o h a n E d z a r d v a n We l d e r e n b a r o n (1877-1963).
1907-1918 voorzitter Friese Mij. v. Landbouw; lid Eerste Kamer. Mededeling
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 1065.
R e n g e r s , T h e o d o r u s M a r i u s T h e r e s i u s v a n We l d e r e n b a r o n
(1867-1945). Lid Gedeputeerde Staten van Friesland; id. Eerste Kamer: 531
(hulpactie Duitsland); 548 (id.); 589 (tariefwetgeving); 670 (manifest vrije
handel).
R e n g e r s , m r . W i l l e m B e r n h a r d R e i n i e r v a n We l d e r e n
b a r o n (1865-1930). Gezant te Konstantinopel: 355.
R e n t i n k . Te Soekamandi: 1262.
R e u c h l i n , j h r . O t t o (1842-1924). Directeur Holland-Amerika Lijn: 244
(verhouding tot K.N.S.M.).
R e u c h l i n , j h r . O t t o (1902-1966). Sinds 1929 Ned. diplomaat; o.a. 1933
gezantschapssecretaris, Bern; 1941 id. Tokio; 1951-1952 dir.-gen. pol. zaken,
Den Haag; 1953-1959 ambassadeur, Tokio; 1959-1964 id. Luxemburg.
Mededeling Ministerie van Buitenlandse Zaken: 1022.
R e u t e r , d r . i n g . Wo l f g a n g (1866-). Duits industrieel; dir. Deutsche
Maschinenfabrik A.G., Duisburg. Vgl. Wer ist 's? (1935), p. 1293: 819.
R e v e l s t o k e , C e c i l B a r i n g , l o r d (1864-1934). Dir. Bank Baring Bros
& Co. Vgl. Who was who 1929-1940, p. 1136: 524; 1014.
R e y m e r , m r . P a u l J o h a n (1882-1952). 1929-1933 minister van
waterstaat: 787; 804 (opgetreden als minister); 805 (bezoek Heldring); 807 vlg.
(waterwegen Amsterdam); 823 vlg. (id.); 837 (id.); 840 (id. en onderhandelingen
met België); 848 (waterwegen Amsterdam); 854 (id.); 858 (id.); 864 (id.); 904
(id.); 918 (verhouding tot Ringers); 920 (id.); 1019.
R e y n a u d . P a u l (geb. 1878). Frans staatsman, sinds 1930 (tot 1954) talrijke
minister-portefeuilles, vooral van financiën, maart-juni 1940 premier: 1383
vlg.; 1404; 1428 vlg.; 1432; 1444; 1449.
R e y n d e r s , g e n e r a a l I z a a k H e r m a n (1879-1967). 28 aug. 1939-6
febr. 1940 opperbevelhebber leger en vloot. Mededeling Centraal Bureau voor
Genealogie, Den Haag. Spoedig na zijn benoeming ontstonden er
meningsverschillen van technisch-militaire en strategische aard met de minister
van oorlog Dijxhoorn. De latere gebeurtenissen gaven Reynders gelijk: 1408;
1436.
R e y n i e r , J a m e s d e (geb. 1870). 1915-1919 directeur bureau Parijs van
de Société de surveillance économique. Vgl. Schweiz. Zeitgen. Lexicon: 299.
R h e i n h a b e , v o n : 1425.
R h o d e s , S i r E d w a r d (1870-1959). Engels adviseur in diverse overheids-,
handels- en scheepvaartcommissies; 1938-1946 vice-pres. Associated British
Chambers of Commerce, London. Vgl. Who was who 1951-1960: 463.
R h i j n , m r . d r . A r i e A d r i a a n v a n (geb. 1892). 1933-1935 en
1937-1940 secr.-generaal dep. van econ. zaken; 1935-1937 idem van landbouw
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en visserij, handel, nijverheid en scheepvaart; 1940-1941 minister van landbouw
en visserij; 1945-1950 secr.-generaal dep. van sociale zaken; 1950 staatssecretaris
van sociale zaken; lid van de Raad van State: 1058 (steun K.N.S.M.); 1076;
1228 vlg. (ordenaar); 1238 (afscheid van Heldring); 1240 (karakteristiek); 1246
(decoratie
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Heldring); 1453 (opgetreden als minister).
R i b b e n t r o p , J o a c h i m v o n (1893-1946). 1936 Duits ambassadeur
Londen; 1938-1945 minister van buitenlandse zaken: 1344; 1386; 1442.
R i c h t e r , B r u n o . Directeur van de rederij Rob. Sloman te Hamburg: 932;
1032.
R i e d b e r g , d r . G e r h a r d . Duits functionaris der Internationale Kamer van
Koophandel: 709; 833; 927.
R i e d e l : 792 (internationale tarievenverlaging); 822 (id.); 917; 1544.
Riemsdijk-Loudon, Adriena Jacqueline Marie van
(1856-1919): 337.
R i e p , d r . C a r l J u l i u s F e r d i n a n d (1835-1898). Mededeling van dr.
F.I. Riep te Hilversum: 59 (werkzaamheid bij de fa. Briegleb te Amsterdam);
704 (id.).
R i e s . Duitser; vertegenwoordiger van de zware industrie: 309.
R i e s , m r . L e o p o l d A b r a h a m (1893-1962). 1924 bij dep. van financiën;
1927 als plv. en 1935-1937 als thesaurier-generaal. Mededeling Centraal Bureau
voor Genealogie, Den Haag: 644 vlg. (overeenkomst met Duitsland); 1123
(rentepolitiek); 1138 (adviseur Oud); 1178 (schorsing); 1393.
R i n g e r s , d r . i r . J o h a n n e s A l e i d i s (1885-1965). O.a. 1920-1926 in
dienst Rijkswaterstaat; 1926-1930 dir. hoofduitv. Mij. tot Uitv. Zuiderzeewerken;
1930-1935 dir.-generaal Rijkswaterstaat; 1935 lid raad beheer Ned.-Ind. Spoorw.;
1945-1947 minister van openbare werken en wederopbouw. Vgl. Maris, J.A.
Ringers, p. 5: 748 vlg. (waterwegen Amsterdam); 752 (id. en Zuiderzeewerken);
808 (gepolst dir.-generaal waterstaat); 823 vlg. (waterwegen Amsterdam); 825
vlg. (onderhoud met Heldring); 834 (missie-Ringers); 837 (waterwegen
Amsterdam); 838 (id.); 840 vlg. (id.); 848 (onderhandelingen met België); 854
vlg. (id. en waterwegen Amsterdam); 858 (id.); 864 vlg. (onderhandelingen met
België); 904 vlg. (id.); 908 (Centrale commissie reorganisatie); 918 vlg.
(waterwegen Amsterdam; samenwerking met minister; spoorwegverbinding
Amsterdam); 920 vlg. (id.); 923 (spoorwegverbinding Amsterdam dam); 934
(onderhandelingen met België); 959 (id.); 1099 (getipt als minister); 1175 vlg.
(evenredige vrachtverdeling); 1420 (inundatie); 1458 (opgetreden als minister);
1477 (getipt als speciale commissaris voor Indonesië).
R i n k , m r . P i e t e r (1851-1941). 1891-1905 en 1909-1922 lid Tweede
Kamer; 1905-1908 minister van binnenl. zaken; 1923-1932 lid Eerste Kamer.
Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 963.
R i p e r t , G e o r g e s (1880-1958). Frans jurist; bekend auteur over het zeerecht;
hoogleraar Ecole des Sciences Politiques, Parijs. Vgl. Who's who in France
1957-1958, p. 1951: 707.
R i s t , C h a r l e s (1874-1955). Frans economist: 1065.
R i t c h i e , M a r g a r e t : 1343.
R i t c h i e , To m . Familielid van Heldring: 1343.
R i t t e r , d r . K a r l . Minister, dir. buitenl. zaken, Berlijn, Vgl. Wer ist 's
(1935), p. 1310 (geen verdere details): 917.
R i t t e r j r . d r . P i e r r e H e n r i (1882-1962). Litterator; 1918-1934
hoofdredacteur Utrechts Dagblad: 781 (kwestie militaire conventie).
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R o b b i n s , L i o n e l C h a r l e s l o r d (geb. 1898). Engels econoom en
regeringsadviseur. Vgl. Who's who 1961, p. 2583: 116; 1149; 1161.
R o b e r t u s : 1072.
R o b e r t s o n . Engels associé van W. Heybroek Jr.; werd niet nader getraceerd:
78.
R o b e r t s o n , m r . A. Gezantschapssecretaris Britse legatie te Den Haag: 282;
340.
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R o b i n e a u . 1919-1923 president Banque de France. Vgl. Dauphin-Meunier,
Banque de France, p. 151, 158: 295; 522.
R o b l e s , J o s é M a r i a G i l (geb. 1898). Spaans politicus; voornaamste
leider rechtse oppositie; anti-falangist; keerde in 1950 in Spanje terug.
R o c a . Vice-president Argentinië: 1011; 1012.
R o c h u s s e n , j h r . m r . J a n J a c o b (1871-1928). Tot 1906 referendaris
departement van buitenlandse zaken, hoofd der eerste afdeling, vervolgens
directeur der Amsterdamsche Bank te Rotterdam; dec. 1918 minister-resident
te Parijs; consul-generaal van Noorwegen te Amsterdam. Vgl. over zijn persoon
Smit, Buitenlandse politiek, no. 809: 277 vlg. (benoeming te Parijs); 287 vlg.
(verhouding tot De Stuers); 289 vlg. (onderhandelingen met de Fransen); 297
vlg. (id.); 299 vlg. (conflict met De Stuers); 310 (id.); 312 (Belgische eisen);
314; 315 vlg. (gaat weg uit Parijs); 321 vlg. (mogelijk financieel onderhandelaar
Parijs); 327; 329 vlg. (verhouding tot Ter Meulen en Heldring); 335 (opvolging
De Stuers).
R o c h u s s e n - G e r s e y, M a r y (1884 Broenei, Brits-Borneo-1933): 292;
297; 299 vlg.; 312; 319.
R o c k e f e l l e r j r . , J o h n D a v i s o n (geb. 1874). Vgl. Who's who in
America 1960-1961, p. 245: 1345; 1373.
R o c q u e , c o l o n e l F r a n ç o i s d e l a . Leider Croix de feu in Frankrijk:
1153; 1292.
R o d e n b u r g . Masseur te Amsterdam: 1312.
R o e d e r n , S i e g f r i e d F r i e d r i c h Wi l h e l m E r d m a n n g r a a f v o n
(1870-1954). Duits politicus; o.a. 1932-1933 rijkscomm. scheepvaart; 1923-1933
voorz. Verband deutscher Ruderer. Vgl. Wer ist's? (1935), p. 1315: 987; 995;
1019.
R o e g h o l t , M a r t i n u s J a c o b u s W i l l e m (1885-1953). O.a. dir.
Handels-inrichtingen, Amsterdam. Mededeling Centraal Bureau voor
Genealogie, Den Haag: 435 (brug over het IJ).
R o ë l l , j h r . m r . d r . A. (1864-1940). Sinds 1937 baron Roëll; 1898
burgemeester Leeuwarden; 1904 id. Arnhem, 1908 id. Amsterdam; 1915
commissaris Koningin Noordholland: 180 (biedt Heldring burgemeesterschap
Amsterdam aan); 188 (in verband met Rijksacademie van Beeldende Kunsten);
372 (jubileum ‘Nederland’); 580 (decoratie Heldring); 626 (karakteristiek); 637
vlg. (decoraties); 700 (duingebied bij Bloemendaal); 708 (congres Intern. Kamer
van Koophandel); 766 (natuurmonumenten); 837 vlg. (id.); 853 (bezorgt Van
Hengel decoratie); 1012 (Gooireservaat); 1020 (begroting Amsterdam); 1024;
1051 (demonstratie stadion-1933); 1230 (opvolging); 1234 (aankoop duinen);
1282 (id.); 1310 (Duincommissie); 1319 (zie 180); 1324 (opvolging De Vlugt);
1343 (id.).
R o ë l l , j h r . d r . D a v i d C o r n e l i s (1894-1961). 1922 assistent en 1925
conservator Rijksmuseum; 1936-1945 directeur gemeentemusea Amsterdam;
1945-1959 hoofddir. Rijksmuseum: 473.
R o ë l l , j h r . i r . W i l l e m G e r a r d (1905-1942). Kon. houtvester, intendant
Paleis Soestdijk; tijd. secr. prins Bernhard: 1219.
R o e l o f s , O t t o W i l l e m A l b e r t , genaamd A l b e r t (1877-1920). Ned.
schilder: 243 (opvolging Dake); 246 (bedankt).
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R o e l v i n k , A d a m (1856-1919). Directeur Twentsche Bank te Amsterdam:
166 (verhouding tot de Kon. Holl. Lloyd); 215 vlg. (in verhouding tot Valstar);
377; 417 (Kon. Holl. Lloyd); 444 (id.); 583 (schoonvader Telders).
R o e m e r , H e n d r i k J o h a n n e s v a n d e (1900-1962). 1924-1925 werk-
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zaam op alg. secretariaat Wm. H. Müller & Co., Den Haag; 1927-1933,
1936-1937 en 1937-1940 op andere afd. van Müller & Co.; 1933-1936 reorgan.,
werkzaam bij Kon. Holl. Lloyd; 1946 directeur Stoomvaart Mij. ‘Zeeland’: 502
(Afrikavaart); 535 (id.); 538 (id.); 559 vlg. (id.); 859 vlg. (Kon. Holl. Lloyd);
869 vlg. (id.).
R o e s s a d , w e d a n a . Hoofd der recherche te Padang: 1270 vlg.
R o e s t v a n L i m b u r g , m r . T.M. (1806-1887): 294.
R o g g e n , C o r n e l i s v a n (1876-1924). Majoor tit. der Infanterie: 429.
Va n R o g g e n - Va n A n d e l , J o h a n n a H e n d r i k a (geb. 1875): 429.
R o l a n d H o l s t , R i c h a r d N i c o l a a s (1868-1938). 1918 leraar en
1926-1934 directeur van de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten: 189
(directeur Rijksacademie voor Beeldende Kunsten); 248 (oratie); 635 (opvolging
Der Kinderen); 654 vlg. (id.); 1162 (stadhuiskwestie); 1224 (id.).
R o l i n - J a c q u e m y n s , E d o u a r d b a r o n (1863-1936). Belgisch jurist
en politicus; o.a. 1928-1930 afgevaardigde ter Volkenbondsvergadering. Vgl.
Winkler Prins, dl. 16 (1953), p. 100: 817 (Genève).
R o l l i n C o u q u e r q u e , L o u i s M a r i e (1869-1960). Administrateur van
het departement van koloniën; bekend publicist over militair strafrecht: 211
(verbinding met West-Indië); 646 (bestuur id.); 849 vlg. (fosfaatmijn Curaçao).
R o m a n . Duitser, van het Huis Hayn Roman & Co., relatie van Ernst Heldring
in Londen; werd niet nader getraceerd: 85.
R o m b o u t s . Inspecteur civiele dienst Holland-Amerika Lijn: 1374.
R o m b u r g h , m r . H u b e r t u s v a n (geb. 1883). 1920-1946 consulgeneraal,
Brussel; 1946-1949 gevolmachtigd minister, hoofd econ. en consulaire afd.
gezantschap, Brussel: 1015.
R o m e y n . Secretaris verkeerscommissie Internationale Kamer van Koophandel:
709.
R o m i e u x , J. Ambassaderaad bij de Franse legatie, Den Haag: 309.
R o m m e , p r o f . d r . C a r l P a u l M a r i a (geb. 1896). 1920-1946 advocaat
te Amsterdam; 1935-1937 hoogleraar te Tilburg; 1937-1939 minister van sociale
zaken; lid Tweede Kamer; lid Raad van State: 1229 vlg. (opgetreden als
minister); 1242 (kabinetsformatie-1937); 1286 (oordeel Colijn); 1375
(kabinetscrisis-1939); 1377 vlg. (id.); 1490 (Linggadjati).
R o m u e . Oud-gouverneur-generaal van Indo-China: 315.
R o o k m a k e r , H.R. (1887-1945). 1933-1937 Resident Lampongse districten:
1265.
R o o s , W i l l e m H e n d r i k u s d e (geb. 1895). Tolk en ambtenaar
buitenlandse dienst, o.a. 1921-1938 Kobe (Japan), 1939-1942 Tokio; 1952
consul-generaal te Kobe: 996.
R o o s e g a a r d e B i s s c h o p , P h i l i p p u s J o h a n n e s (1872-1937).
1902-1937 hoofdagent, administrateur, directeur Java-China-Japan Lijn: 172;
427; 1079; 1091; 1101; 1227 (overlijden en karakteristiek).
R o o s e g a a r d e B i s s c h o p , W i l l e m (1866-1944). Advocaat te Londen
en Amsterdam, docent Romeins recht aan de Council of Legal Education te
Londen, promoveerde te Leiden in 1896 op De opkomst der Londensche
geldmarkt: 80 (ontmoeting met Heldring in Londen); 464.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

R o o s e n b o o m , i r . G e o r g e (1868-1948). 1921-1930 inspecteur-generaal
Rijkswaterstaat: 727 vlg. (waterwegen Amsterdam).
R o o s e v e l t , F r e d e r i c k A. D e l a n o . Oom van president Roosevelt: 1354.
R o o s e v e l t , F r a n k l i n D e l a n o (1882-1945). 1933-1945 president der
Verenigde Staten: 978; 979; 999; 1005 (president); 1018 (schulden en tarieven);
1028
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(bankcrisis); 1030 (crisisbestrijding); 1035; 1044 (econ. politiek); 1052 (id.);
1057 (id.); 1061 (stabilisatie dollar); 1092 (id.); 1111; 1119 (stabilisatiepolitiek);
1136 (oordeel Wilhelmina); 1160 (econ. politiek); 1185 (verkiezingen-1936);
1207 (verkiezingsoverwinning); 1212 (positie dollar); 1288; 1324; 1332 vlg.
(beroep op dictatoren); 1344 (open brief); 1346 vlg. (oordeel over zijn regering);
1349 (oordeel Pittman); 1351 (oordeel Capper); 1354; 1364 (kans op herkiezing);
1366 (oordeel over New Deal); 1367 (oordeel bankiers); 1371 (id.); 1379 vlg.
(China); 1407 (verhouding tot Engeland); 1602.
R o o v e r s , J o h a n n e s J a c o b u s (1866-1950). 1896-1926 ambtenaar
gem.-secretarie A'dam; 1926-1933 gemeente-secretaris A'dam: 700 (waterwegen
Amsterdam); 790 vlg. (id.).
R o o z e n d a a l . Employee Kon. Ned. Stoomboot-Mij.: 1216.
R o o z e n d a a l , m a j o o r : 770; 830.
R o s e n , d r . F. (1856-1935). 1916-1920 Duits gezant te Den Haag: 307; 370;
409 (benoemd tot minister).
R o s e n b e r g . Antiquair te Amsterdam: 1376.
R o s e n f e l d : 727 vlg. (waterwegen Amsterdam).
R o s e n t h a l , m r. J o h a n J e r o n i m u s B a l t h a z a r r i d d e r B o s c h
v a n (1889-1955). Ned. diplomaat, laatstelijk gezant te Rome: 1190.
R o s e n w a l d , i r . P.H.A.: 757; 767 (onderhandelingen met België); 781 (id.);
828 (id.); 848 (id.).
R o s m a n : 596.
R ö s s l e r , O s w a l d . Dir. Deutsche Bank, Berlijn; 1942-1945 commissaris
H. Albert de Bary & Co. N.V., A'dam. Mededeling dezer N.V.: 1388.
R o s t v a n To n n i n g e n , N i c o l a a s A l b e r t u s (geb. 1889).
Marine-officier; 1907-1955 in dienst marine, sinds 1948 vice-admiraal; o.a.
chef van het militaire huis der Koningin. Mededeling Departement van Defensie,
afd. Marine, 's-Gravenhage: 1337.
R o t . President Zwitserse Rijksbank: 906.
R o u f f a e r , B e r n a r d H e n d r i k (1870-1946). Mededeling Centraal Bureau
voor Genealogie te 's-Gravenhage: 53 vlg. (jeugdjaren met Ernst Heldring).
R o u x , C.C.F.M. le (1885-1947). Ethnograaf; aanvankelijk luitenant Kon. Ned.
Ind. Leger; later conservator Kon. Bataviaas Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen en dir. Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden; o.a. leider
expeditie Wissel-Meren, Nieuw Guinea (1939); publiceerde De bergpapoea's
van Nieuw-Guinea en hun woongebied, 3 dln., (1948-1950). Vgl. Lamster, Le
Roux, p. 677: 1320; 1434.
R o y a a r d s , d r . W i l l e m C o r n e l i s (1867-1929). Ned toneelspeler en
regisseur, aanvankelijk adelborst; werkte o.a. bij Reinhardt; 1908 oprichting
toneelgezelschap Het Toneel. Dr. h.c. Utrecht. Royaards was één van de
toneelvernieuwers in Nederland, die veel zorg besteedde aan de verbetering van
de dictie der spelers: 529 (oordeel Heldring); 724.
R o y a a r d s - S a n d b e r g , m e v r o u w J. Ned. toneelspeelster: 724.
R o y e n , m r . J e a n F r a n ç o i s v a n (1878-1942). Alg. secretaris
Hoofdbestuur P.T.T., Den Haag: 653.
R o i j e n , m r . d r . J a n H e r m a n v a n (1871-1933). 1908 gezant te Tokio;
1914 id. Madrid; 1919 id. Rome; 1927 id. Washington: 398; 649; 1022; 1346.
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R o i j e n , d r . J a n H e r m a n v a n (geb. 1905). Ned. diplomaat; 1930 in
diplomatieke dienst; 1945-1946 minister zonder portefeuille; 1946 idem
buitenlandse zaken; 1950 ambassadeur, Washington; sinds 1964 ambassadeur
in Londen: 1022; 1159; 1322; 1383; 1401 vlg.;
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1435; 1448; 1458; 1460; 1472; 1475; 1477 vlg.; 1481 vlg.
R o z e n r a a d , C. (overleden in 1919). Wordt in het Gedenkboek van de
Nederlandsche Vereeniging een ‘expert van Europeesche vermaardheid op
economisch gebied’ genoemd (p. 42). Vgl. De Economist (1920), p. 325: 87.
R u e b . Verbonden aan de Madoera tram: 1251.
R u e f f , J a c q u e s L é o n (geb. 1896). Frans financieel specialist; aanvankelijk
inspecteur des finances; 1939-1940 onderdirecteur Banque de France; na tweede
wereldoorlog adviseur voor de herstelbetalingen; rechter in het Hof der Europese
gemeenschappen; fin. adviseur van generaal De Gaulle. Vgl. Who's who in
France 1863-1964, p. 2134: 1104.
R u n c i m a n o f D o x f o r d , S i r Wa l t h e r (1870-1949). 1914-1916 en
1931-1937 president of the Board of Trade; bekend door zijn missie in 1938
naar Tsjecho-Slowakije in verband met de Sudetenkwestie: 194 vlg. (in verband
met maatregelen eerste wereldoorlog); 283 vlg. (visie op de naoorlogse
ontwikkeling); 709; 957; 1091 (Engelse handelspolitiek); 1220 (Ouchy-plannen);
1295 vlg. (Sudetenkwestie).
R u n c i m a n , v i s c o u n t o f D o x f o r d , Wa l t e r L e s l i e (geb. 1900).
O.a. chairman North of England Shipowners Association; dir.-gen. British
Overseas Airways Corp. Vgl. Who's who 1961, p. 2651: 709.
R u p r e c h t v a n B e i e r e n , p r i n s (1869-1955): 1110.
R u s s e l l , d r . E r n s t E n n o . 1934-1935 lid Raad van Beheer en 1935-1940
lid Raad van Commissarissen H. Albert de Bary & Co. N.V. te Amsterdam:
1443.
R u t g e r s , d r . A b r a h a m A r n o l d L o d e w i j k (1884-1966). O.a.
1923-1928 directeur van landbouw, nijverheid en handel, Buitenzorg; 1928-1933
gouverneur van Suriname; 1923-1936 lid Tweede Kamer; 1936 lid Raad van
State; 1956-1959 vice-voorzitter id.; 1959 dr. h.c.V.U., A'dam: 877 vlg. (getipt
als gouverneur-generaal); 892 (candidatuur van de baan); 899 vlg. (wederom
getipt); 1166 (id.); 1403.
R u t g e r s , m r . J.: 710 vlg. (wethouderscrisis-1927 Amsterdam); 723 vlg.
(partijkwesties); 755 (vraagt Heldring te candideren voor Tweede Kamer); 766
(Kamercandidaten); 800; 840 (secretariaat liberale partij); 880 (suikerwetje);
962 vlg. (financiën Vrijheidsbond); 993 vlg. (econ. politiek); 1035
(kabinetsformatie-1933); 1042 vlg. (id.); 1099 (overlijden Kalff); 1130
(kabinetscrisis-1935); 1142 vlg. (devaluatie); 1227 (kabinetsformatie-1937);
1268 (lidmaatschap Eerste Kamer Heldring); 1282 (id.); 1378
(kabinetsformatie-1939); 1381 vlg. (id.).
R u t g e r s , p r o f . m r . V i c t o r H e n r i (1877-1945). 1912-1925 lid Tweede
Kamer; 1919-1925 lid Gedeputeerde Staten Zuid-Holland; 1925-1926 minister
van onderwijs, kunsten en wetenschappen; 1928 hoogleraar Vrije Universiteit
Amsterdam: 525 (bezoek Colijn); 618 (opgetreden als minister); 629 (bezoek
Parijse tentoonstelling); 654 vlg. (opvolging Der Kinderen).
R u y s , B e r n a r d E w o u d (1869-1949). Reder; sinds 1898 verbonden aan
de fa. Ruys & Co. te Rotterdam, directeur Rotterdamsche Lloyd; 1902-1947 lid
raad van bestuur Java-China-Japan Lijn: 172 (oprichting Java-China-Japan
Lijn); 255 (contract met Engelsen en Amerikanen); 377; 387 (Oost-Aziëlijn);
396 (Kon. Holl. Lloyd); 418 (credietverlening Wilmink); 438 vlg. (Kon. Holl.
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Lloyd en V.N.S.); 455 (Afrikavaart); 544 (id.); 625 (karakteristiek); 793 (V.N.S.);
839 (V.N.S.); 1099; 1218 (verhouding tot Java-China-
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Japan Lijn); 1622.
R u y s , W i l l e m (1865-1961). 1892-1940 directeur Kon. Rotterdamsche
Lloyd. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 560.
R u y s d e B e e r e n b r o u c k , j h r. m r. C h a r l e s J o s e p h M a r i e
(1873-1936). 1918-1923 en 1932-1933 minister van binnenlandse zaken;
1923-1925 en 1929-1932 id. van binnenlandse zaken en landbouw. Drie maal
minister-president; 1918-1922, 1922-1925, 1929-1933: 229 vlg. (kabinet-1918);
234 (in verband met het kunstonderwijs); 277; 280 vlg. (in verband met de
verhouding tot Frankrijk); 303 (onderhoud met Heldring); 307 (verhouding tot
Van Karnebeek); 309; 323 vlg. (onderhoud met Heldring); 353 vlg. (handhaving
orde in havensteden); 392 (invoerverboden); 410 (geruchten
kabinetsreorganisatie); 448 (kabinetscrisis-1922); 455 (oplossing kabinetscrisis);
484 (Prins Wilhelm van Pruisen); 488 vlg. (onderhoud met Heldring); 504 vlg.
(Vlootwetcrisis); 514 (kwestie Duitse kroonprins); 536 (oordeel Colijn); 787;
799; 804 vlg. (kabinetscrisis-1929); 821; 824 (onderhandelingen met België);
841; 878 (opvolging De Graeff); 891 (org. departementen); 907
(werkloosheidsbestrijding); 908 vlg. (karakteristiek); 938 (verhouding tot
Verschuur); 942 (econ. reorganisatie); 946 (interpellatie Van den Tempel); 948
vlg. (karakteristiek); 951 (steun De Vlugt); 952 vlg. (toestand rederijen); 1006
(crisisdreiging voor kabinet); 1022 (steun scheepvaart); 1051 (demonstratie
stadion-1933); 1171 (overlijden en karakteristiek).
R i j c k e v o r s e l , j h r. m r. d r. A u g u s t i n u s B e r n a r d u s
G i j s b e r t u s M a r i a v a n (1882-1957). 1916-1928 lid Tweede Kamer;
1928-1945 commissaris der Koningin Noord-Brabant: 699; 1139 vlg.; 1194.
R i j c k e v o r s e l , j h r. m r. H u b e r t T h e o d o r e A u g u s t e M a r i e
v a n (geb. 1910). In 1939 in diplomatieke dienst; 1954 perm. vertegenwoordiger
Raad van Europa Straatsburg: 1322.
R y d b e c k , J o h a n O s c a r E h r e n f r i e d (1878-1951). Zweeds
bankdirecteur en onderhandelaar; manager Skandinaviska Kreditaktiebelaget;
vgl. Vem Är Det? p. 705: 315; 326; 328; 701; 703.
R i j n , C o p i u s M e t t i n g v a n (1866-1936). 1899-1917 directeur Koninklijk
West-Indische Maildienst; 1912-1917 directeur Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij: 148 vlg. (als mededirecteur K.N.S.M.); 171.
S a c i r j i . Japans politicus: 1165.
S a h e r , m r . A u g u s t E d u a r d D i m i t r i o s v o n (geb. 1890). Advocaat
te A'dam; secr. Ned. Kamer van Koophandel voor Duitsland: 645 (overeenkomst
met Duitsland); 653 vlg. (decoratie).
S a l i m , H a d j i A g o e s (1884-1954). Lid van de Volksraad van 1921-1925,
militant nationalist. Vgl. Alberts, Indonesië en Ned. 1945-1963, p. 48: 1261
vlg.; 1263.
S a l i s b u r y, R o b e r t A r t h u r Ta l b o t G a s c o y n e C e c i l , sinds 1868
lord (1830-1903). Engels conservatief staatsman: 88.
S a l t e r , S i r (J a m e s ) A r t h u r (geb. 1881). Engels hoge ambtenaar en
hoogleraar; o.a. 1919-1920 en 1922-1931 dir. econ. en financiële sectie
Volkenbond; 1934-1944 hoogleraar Oxford. Vgl. Who's who 1961, p. 2679:
647 (voorbereiding economische conferentie); 810 vlg. (Genève); 814 vlg. (id.);
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817 vlg. (B.I.B.); 825 (intern. tariefverlaging); 941 (waardering voor Vissering);
1103; 1544 vlg.
S a m u e l , H e r b e r t L o u i s (1870-1963). Engels liberaal staatsman; o.a.
1916 minister van binnenlandse zaken; 1920-1925 hoge
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commissaris Palestina; 1931-1932 minister van binnenlandse zaken (trad af na
het tekenen van de overeenkomst van Ottawa); 1931-1935 leider liberalen in
het Lagerhuis: 1014; 1104.
S a m u e l , S i r M a r c u s (1853-1927). Sinds 1925 viscount Bearsted of
Maidstone, de oliemagnaat; introduceerde het transport van petroleum in bulk
door het Suezkanaal. Vgl. Who was who 1916-1928, p. 71: 255; 259.
S a n d i c k , A n d r i e s A d r i a a n v a n (1898-1962). Bankier; aanvankelijk
adelborst; door zeeziekte genoopt het bankvak te kiezen; 1917-1925 bij R. Mees
& Zoonen, R'dam; 1925-1929 bij Javasche Bank, A'dam; 1929-1942 secr.
Rotterd. Bank. Ver.; 1946 directeur Ned. Handel Mij., sinds 1957 president.
Vgl. zijn biografie door Renooy, p. 335-339: 1285; 1293; 1663.
S a n d i c k , i r . R.A. v a n : 309.
S a n d k u y l , m r . A.C. (1886-1964). Hoofdvertegenwoordiger van de Bat.
Petr. Mij., lid van de Volksraad 1929-1933 en 1936-1942: 1250.
S a r n o f f , D a v i d (geb. 1891). Sinds 1929 pres. Radio Corp. of America.
Vgl. Who's who in America 1960-1961, p. 2526: 1368.
S a r r a u t , A l b e r t (1872-1962). Frans politicus; in 1933 en 1936 (januari-juni)
premier. Vgl. Grand Larousse (1964), p. 604: 1176.
S a s , G i j s b e r t u s J a c o b u s (1892-1948). Ned. mil. officier; in '38 majoor;
in '46 generaal-majoor; o.a. 1936-1937 en 1939-1940 mil. attaché bij het
gezantschap, Berlijn; 1940-1942 comm. Ned. troepen, Canada; 1946-1947 mil.
attaché ambassade, Brussel; 1947-1948 id., Washington; 1948 ingedeeld bij
generale staf. Mededeling van het Departement van Defensie: 1428.
S a s s e v a n Y s s e l t , j h r. m r. A l e x a n d e r F r e d e r i k O s c a r v a n
(1852-1939). 1924-1933 president Gerechtshof Den Bosch; lid Tweede Kamer
(sinds 1929 Eerste Kamer): 699.
S a s s e n , m r . E m a n u e l M a r i e J o s e p h A n t h o n y (geb. 1911).
1948-1949 minister van overzeese gebiedsdelen; vervolgens directeur Euratom:
1494.
S a v o r n i n L o h m a n , j h r. m r. A l e x a n d e r F r e d e r i k d e
(1837-1924). Leider der Christelijke Historische Unie; aanvankelijk rechter;
door de schoolstrijd in de politiek terechtgekomen; 1879-1921 lid van de Tweede
Kamer, met onderbreking van 1890-1891 (minister van binnenlndse zaken in
het kabinet-Mackay) en van 1892-1894 (lid Eerste Kamer); 1884-1896
hoogleraar staats- en strafrecht Vrije Universiteit te Amsterdam: 124
(staking-1903); 264 (revolutiedreiging in Nederland).
S a v o r n i n L o h m a n , p r o f . j h r. m r. B o n i f a c i u s C h r i s t i a a n
d e (geb. 1883). Hoogleraar Utrecht: 1340; 1429.
S a y r e s . Assistant-secretary buitenl. zaken Washington: 1352.
S c h a c h t , d r . H o r a c e G r e e l y H j a l m a r (1877-1970). Duits bankier
en financier; 1903 in dienst van de Dresdner Bank, in 1908 als plv. directeur;
1914-1915 aan de fin. afd. van het generaal-gouvernement te Brussel; 1916
directeur National-Bank, 1922 id. Danat Bank (fusie Darmstädter en Nat. Bank);
1923-1930 en 1933 president Rijksbank; 1934-1937 minister van econ. zaken.
Na de tweede wereldoorlog wederoptreden als bankier: 540 (onderhoud
Vissering); 609 (credietverlening Duitsland); 628 (bezoek Vissering); 668 (met
Heldring naar Wieringen); 676 vlg. (bezoek Heldring); 678 (manifest
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internationale zakenlieden); 682 (id.); 686 (id.); 776 vlg. (Heldring op bezoek
in Berlijn); 790; 807 (B.I.B.); 818 (id.);
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845 (ontslag); 932 (politieke positie); 1030 (president Rijksbank); 1032 (id.);
1088 (fin. toestand Duitsland); 1107 vlg. (id.); 1197, (reis naar Parijs); 1209
(intern. toestand); 1291 (id.); 1321 (ontslag); 1323 (id.); 1375; 1638; 1651.
S c h a d d , H e r m a n G i j s b e r t (1871-1945). Dir. Ned. Ind. Handelsbank,
A'dam. Meded. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 371; 624.
S c h a e p m a n , m r . C a r e l J o z e f M a r i e (geb. 1896). 1921 verbonden
aan dep. van buitenlandse zaken; 1950 raadadviseur; deskundige voor verkeer
en Rijnvaart: 1291; 1401.
S c h a i k , m r . J o s e p h u s R o b e r t u s H e n d r i c u s v a n (1882-1962).
1917-1933 en 1937-1948 lid Tweede Kamer (1929-1933 en 1937-1948
voorzitter); 1933-1937 minister van justitie; 1948-1951 idem zonder portefeuille;
1951-1957 lid Raad van State: 505 (kabinetscrisis-1923); 645 (id. 1926); 1038
(opgetreden als minister); 1045 (geen bezuiniging); 1060 (K.N.S.M.); 1113
(credietgeving landbouw); 1176 (Vaste lasten-ontwerp); 1435.
S c h a i k , i r . T h . S.G.J.M. v a n . Minister van verkeer en energie: 1458.
S c h a l k , m r . W.C.T h . v a n d e r . Broer van Henriëtte Roland Holst; bankier
te A'dam, lid van de sociëtiet Onder Ons. Vgl. Van Lennep, Regenten, p. 61:
275; 279.
S c h a l k w i j k , J a c o b u s P e t r u s (1862-1925). Firmant van Cantzlaar &
Schalkwijk te Rotterdam: 253 vlg.
S c h e e p m a k e r , J.H. (1888-1966). 1915-1955 in dienst bij Hope & Co.,
A'dam; functie: alg. procuratiehouder; 1938-1963 tevens dir. N.V.
Mijnmaatschappij Curaçao, A'dam. Mededeling Fa. Hope & Co., A'dam: 594;
599.
S c h e f f e r . Medewerker Publieke Werken Amsterdam: 1126.
S c h e f f e r , p r o f . d r . F.E.C.: 849.
S c h e i d e m a n n : 265.
S c h e r m e r h o r n , p r o f . d r . i r . W i l l e m (geb. 1894). 1926 hoogleraar
T.H. Delft; 1945-1946 ministerpresident; 1946-1947 voorz. Com-Gen. Ned.
Indië; 1948 lid Tweede en 1951 lid Eerste Kamer: 1458 (optreden
kabinet-Schermerhorn-Drees); 1461 (toestand in Ned.-Indië); 1462 (gehalte
ambtenaren); 1463 (samenwerking departementen); 1471 (ontslag Van Mook);
1480 (seniorenconvent Indonesische kwestie); 1482 (gesprek met Heldring);
1489; 1491 (terug uit Indië).
S c h i e l e , M a r t i n (1870-1939). Duits politicus; 1914-1918 en 1920-1930
lid rijksdag; 1925 minister van binnenl. zaken; 1927-1928 en 1930-1932 id. van
landbouw. Vgl. Grosse Brockhaus, dl. X (1956), p. 359: 847.
S c h i m m v a n d e r L o e f f , m r . M a n t a M e i n d e r t (1865-1923).
Advocaat en procureur; lid Tweede Kamer; 1918 directeur-generaal departement
van landbouw, nijverheid en handel: 226; 228; 233; 236; 245; 248.
S c h i m m e l p e n n i n c k , m r. G e r a r d J o h a n P h i l i p g r a a f
(1851-1929). Officier van justitie: 658.
S c h i p p e r s , d r . Huisarts van Heldring: 721.
S c h l e i c h e r , K u r t v o n (1882-1934). 1929 staatssecretaris
Reichswehr.-Min.; 1932 minister van oorlog; daarna korte tijd rijkskanselier:
1005; 1077.
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S c h l i e p e r , G u s t a v (overl. 1937). Pres. dir. Deutsche Bank; 1919-1929
vice-president Raad van Beheer H. Albert de Bary & Co. N.V., commissaris
idem. Mededeling van H. Albert de Bary & Co. N.V.: 1387 vlg.
S c h l i t t e r , O s c a r (1868-1939). Dir. Deutsche Bank, comm. Mannesmann.
Düsseldorf. Vgl. Koch, 75 Jahre Mannesmann, p. 117: 676; 776.
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S c h m i d t . Direktor Siedlungsverband Roerdistrict: 819.
S c h m i d t - D e g e n e r , d r . F r e d e r i k (1881-1941). Ned. kunsthistoricus
en letterkundige; 1908-1921 directeur Museum Boymans Rotterdam; 1921-1941
hoofddir. Rijksmuseum Amsterdam. Vgl. H.E. van Gelder, Jaarboek Mij. der
Ned. Letterkunde (1943-1945): 395; 407; 408; 456; 472 vlg.; 523 vlg. (met
Heldring te Parijs); 534 (karakteristiek); 537 (Van Notten); 654 (opvolging Der
Kinderen); 684 (aankoop schilderij); 694 (id.); 770 (aankooppolitiek); 775
(oordeel Heldring); 889 (aankoop Bosch); 1055 (karakteristiek); 1070 vlg.
(verkoop collectie-Heldring); 1110 (Lanz); 1111; 1320 (aankoop schilderij);
1348 (introductie); 1370 (id.); 1408 (inspectie kunstschatten).
S c h m i d t a u f A l t e n s t a d t , j h r. J o h a n n H e i n r i c h A u g u s t v o n
(1876-1932): 987.
S c h m i e d l a p p . Vice-president Chase National Bank of New York: 1345.
S c h n e l l . Chef Blohm in Venezuela: 465.
S c h o b e r , J o h a n n e s (1874-1932). Oostenrijks politicus; 1921-1922 en
1929-1930 bondskanselier; 1930-1932 vice-kanselier. Vgl. Grosse Brockhaus,
dl. X (1956), p. 453: 924.
S c h o c h , m r . d r . C h a r l e s F e r d i n a n d (1866-1932).
Gouvernements-secretaris en lid Staten van Suriname; 1907-1913 lid
gemeenteraad Amsterdam; 1905-1932 hoofddirecteur Surinaamsche Bank te
Amsterdam en West-Ind. Cultuurbank. Vgl. Ned.-Adelsboek (1959) p. 378. Wie
is dat (1932), p. 288: 208; 209 (circulatie Curaçao).
S c h o k k e r , m r . H.C h . : 1147.
S c h o k k i n g , m r . d r . J a n . 1925-1926 minister van justitie: 618.
S c h o l t e , p r o f . d r . J a n H e n d r i k (1874-1959). 1912-1947 hoogleraar
Amsterdam: 1201; 1205; 1421.
S c h o l t e n j r . , C a s p a r W i l l e m R e i n h a r d (1839-1914). 1882-1909
directeur der Koninklijke West-Indische Maildienst; 1909-1914 commissaris
idem: 171.
S c h o l t e n , E g b e r t We s e l i u s (1869-1938). 1900 Indisch firmant en
sinds 1914 Hollands firmant van Geo Wehry & Co.; voorzitter Koloniale
Exporteursvereeniging. Mededeling van de heer J.W. Scholten, Bloemendaal:
308 (missie-Parijs).
S c h o l t e n , m r . G e r b e r t (1883-1955). 1918-1922
Kameroverzichtsschrijver; 1922-1924 plv. hoofdred. Alg. Handelsblad; 1924
rechter; 1950 vice-pres. Gerechtshof Den Haag. Mededeling Centraal Bureau
voor Genealogie, Den Haag: 441.
S c h o l t e n , G.J. Waarnemend hoofd van de Rubberfondscommissie te Batavia:
1254.
S c h o l t e n , p r o f . m r . P.: 696.
Schönach-Carolath, geb. prinses Reuss Oudes Linie,
P r i n s e s H e r m i n e v o n (1887-1947): 1111.
S c h ö n f e l d , i r . J a n F r e d e r i k (1883-1956). Sinds 1904 in dienst
Rijkswaterstaat. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 633
(tractaat met België); 722 (waterwegen Maastricht); 767 (onderhandelingen
België); 781 (id.); 828 (id.).

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

S c h o u t e n , d r . J o h a n n e s ( J a n ) (1883-1963). 1918-1956 lid Tweede
Kamer, sinds 1945 fractieleider (a.r.); 1956-1958 lid Raad van State: 1004
(verhoging invoerrechten); 1377 (kabinetscrisis-1939).
S c h o u w e n b u r g , m r . L u c a s M a x i m i l i a a n d e J o n g (1868-1939).
Dir. Onderlinge Brandwaarborgmij., A'dam; lid Prov.-Staten en Kamer van
Koophandel: 1382.
S c h r e i n e r , W i l l i a m P h i l i p (1857-1919). Advocaat; 1887 in de politiek
van Zuid-Afrika; 1899 eersteminister; 1914 hoge commissaris
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voor de Unie in Londen. Encycl. Brit.: 260.
S c h r i e k e , d r . B e r t r a m J o h a n n e s O t t o (1890-1945). 25 juli-10 aug.
1939 minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen: 1378.
S c h r o e f f , p r o f . d r . H.J. v a n d e r : 961.
S c h ü l l e r , R i c h a r d (1870). Oostenrijks economist; o.a. 1917-1938
verbonden aan fed. kanselarij; hoogleraar Wenen en New York. Vgl. Who's
who in Austria (1954), p. 435: 917.
S c h u l l e r t o t P e u r s u m , m r . C o r n e l i s H e n d r i k J o a n (geb. 1885).
1916 in diplomatieke dienst, o.a. 1934-1939 gezant te Rio de Janeiro: 830; 835;
1190.
S c h u r m a n , C.D. Bank of Nova Scotia, Toronto: 1357.
S c h u s s n i g , d r . K u r t v o n (geb. 1896). Oostenr. politicus; 1932 minister
van justitie; 1934-1938 bondskanselier; 1948 hoogleraar St. Louis (V.S.): 1391.
S c h u u r m a n , J a n A l b e r t (geb. 1888). Ned. Consul, o.a. 1924-1927
consul-generaal, Smyrna; 1927-1939 id., Montreal; 1939-1942 New York.
Mededeling Ministerie van Buitenlandse Zaken: 1356; 1358; 1360; 1362.
S c o t t , d r , J a m e s B r o w n (1866-1943). Am. jurist; vele malen
afgevaardigde naar internationale conferenties. Vgl. Who was who in America,
vol. 2 en Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, p. 1067: 1354.
S e c k l e r . Vermoedelijk een bankier in Toronto: 1357 vlg.
S e d e l m e y e r : Kunsthandelaar: 395.
S e g e r s , P a u l W i l l e m (geb. 1900). Belgisch politicus; schepen van
Antwerpen, minister van verkeer. Vgl. Wie is dat in Vlaanderen (1953), p. 230:
790; 848.
S e p o e h , s u l t a n . Te Cheribon: 1260.
S e r g e n t . Verbonden aan de Union Parisienne: 817 (bezoek Zuiderzeewerken).
S e r r a r e n s , P.J.: 687.
S e r r u y s , D a n i ë l , Frans lid der Sectie productie en distributie van de
Internationale Kamer van Koophandel: 687 vlg. (tractaat met België); 701; 739;
760 (internationale tariefverlaging); 782 (id.); 795 (id.); 799 (id.); 1545.
S e r v a t i u s , m r . A l b e r t H e n d r i k (geb. 1886): 1071.
S e r v a t i u s , B e r n a r d W i l l e m N i c o l a a s (geb. 1915): 1071.
S e r v a t i u s - H e l d r i n g , C o r n e l i e F r a n ç o i s e M a r i e J o s i n e (geb.
1890): 1071.
S e y d o u x F o r n i e r d e C l a u s o n n e , R o g e r (geb. 1908). Frans
diplomaat; o.a. 1934-1945 secr.-gen.; onderdir. en dir. Ecole libre des sciences
politiques; 1955 hoge commiss. Tunesië. Vgl. Who's who in France 1963-1964,
p. 2209 en Dict. biogr. franç contemporain 1954-1955, p. 619: 1104.
S f o r z a , g r a a f C a r l o (1873-1952). Italiaans staatsman; 1920-1921 en
1947-1951 minister van buitenlandse zaken; 1922 ambassadeur, Parijs; 1942
leider vrije Italianen. Vgl. Who was who 1951-1960, p. 986: 1184; 1289.
S h a , s i r M o h a m m e d (1877-1957). De geestelijke leider der Ismailimoslims
(Aga Khan III): 957.
S h e l d o n , L.P. Vertegenwoordiger van de War Trade Board der V.S.: 252;
255; 261; 264; 286; 311; 327 (teruggave schepen); 330.
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S h e p h e r d , H o w a r d C o t t e r i l l (geb. 1894). Am. bankier; sinds 1916 in
functie bij Nat. City Bank of New York. Vgl. Who's who in America, 1960-1961,
p. 2623: 1347.
S h e r w o o d , R o b e r t E m m e t (1896-1955). Am. toneelschrijver: 1345.
S i c k e s z , mr. C.J.: 179.
S i e g f r i e d , A n d r é (1875-1959). Frans geograaf en socioloog: 1000.
S i l l e m , A d è l e (1872-1929). De vader van Adèle Sillem, Johann Gottlieb
(1837-1896), was een broer van Heldrings moeder: 39 (schooljaren met Ernst
Heldring); 42; 44.
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S i l l e m , A l b e r t H i e r o n i m u s (geb. 1897). Lid. fa. Beels & Co. - de
Clerq & Boon Hartsinck, comm. in effecten te Amsterdam: 1416.
S i l l e m , A n n a H e n r i ë t t e L o u i s e (1846-1914). Trouwde 20 Maart
1879 Balthazar Heldring. Zie Heldring-Sillem, A.H.L.
S i l l e m , C a r e l : 987.
S i l l e m , E m i l e J é r ô m e (1847-1877). Oom van Ernst Heldring: 10 (in
verhouding tot Ernst Heldring); 11 (id.).
S i l l e m , E r n s t (1807-1861). Firmant der Fa. Hope & Co. te Amsterdam:
10 (in verhouding tot Ernst Heldring).
S i l l e m , E l i s e H e n r i ë t t e (1870-1950). Gehuwd met jhr. Adolf George
van Lennep: 44 (jeugdjaren met Ernst Heldring).
S i l l e m , F r e d e r i c k (1834-1894). Koopman te Londen. Vgl. register onder
Oscar Hyde Sillem: 86.
S i l l e m , m r . H e n d r i k (1866-1907): 44 (jeugdjaren met Ernst Heldring);
104.
S i l l e m - H i e l b i g , H e n r i ë t t e (1810-1876). Grootmoeder van moederszijde
van Ernst Heldring: 36; 38; 43; 44; 1055; 1376.
S i l l e m , m r . H e n r i k (1866-1907). Advocaat en procureur te Amsterdam.
Overleden Courmayeur (Italië) 1907: 44.
S i l l e m , H e r m a n J a m e s (1823-1897). Ingenieur te Liverpool, later te
Londen. Vgl. register onder Oscar Hyde Sillem: 86.
S i l l e m , H i e r o n y m u s (1768-1833). Noemde zich Jérôme. Lid der firma
Matthiessen, Sillem en Co., kooplieden; 1815-1833 lid der firma Hope en Co.
(mededeling der firma Hope en Co.). Toen Sillem in 1815 in de firma Hope
trad, was hij juist uit St. Petersburg terug, waar hij zijn door de slechte tijden
gereduceerde vermogen had hersteld. Vgl. Nolte, Fünfzig Jahre I, p. 292: 45;
1054; 1281.
S i l l e m , H i e r o n y m u s O s c a r (1882-1896): 44; 104.
S i l l e m , J e r ô m e A l e x a n d e r (1840-1912). Lid van de Amsterdamse
gemeenteraad en van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, voorts
mede-oprichter van het Concertgebouw te Amsterdam, redacteur van De Gids
(1871-1894), historicus in het bijzonder van de Bataafse en Franse tijd. Over
hem: Colenbrander, In memoriam Sillem: 9 (in verhouding tot B. Heldring);
11 (in verhouding tot Ernst Sillem); 44 (karakter en carriére); 63; 187 (voorzitter
Ver. tot het Vormen eener Openb. Verz. v. Hedend. Kunst); 188.
S i l l e m , J o h a n n G o t t l i e b g e n a a m d J o h n (1837-1896). 1867-1896
firmant der fa. Hope & Co. te Amsterdam, waarvan tevoren al procuratiehouder.
Sillem genoot zijn opleiding bij Baring Brothers & Co. te Londen. Hij maakte
verschillende zakenreizen naar Rusland. Van nature was hij niet erg optimistisch.
Mededeling der firma Hope & Co.; gehuwd met jkvr. Judith Catharina Henriëtte
Hoeufft (1841-1920): 43 (karakteristiek); 44; 86; 104 vlg.
S i l l e m , m r . J o h a n n G o t t l i e b (1893-1955). Ned. diplomaat; o.a. gezant
te Lissabon: 385; 1190.
S i l l e m , M a u r i t s (1879-1888): 44.
S i l l e m , O l g a S o p h i e : zie H e l d r i n g - S i l l e m , O.S.
S i l l e m , O s c a r H y d e (1838-1907). Koopman te Londen, was een zoon
van een jongere broer van de in noot 2 p. 14 genoemde Jérôme Sillem. Deze
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Hermann Sillem (1788-1849) had zich als koopman in Londen gevestigd.
Evenals de in noot 4 en 5 p. 56 genoemden, was Oscar Sillem een volle neef
van de grootvader van Heldring. Mededeling van de heer mr. drs. P. van Eeghen,
Amsterdam. 86.
S i l l e m - v a n O g t r o p , M a r i a A n t o n i a A l e i d a (geb. 1894).
Echtscheiding 1950: 385; 1190.
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S i m o n . Président du syndicat de la presse: 695.
S i m o n , v i s c o u n t S i m o n o f S t a c k p o l e E l i d o r, J o h n
A l l s e b r o o k (1873-1954). Engels politicus, o.a. 1927-1930 chairman Indian
Statutory Commission; talrijke malen minister. Vgl. Who was who 1951-1960,
p. 1001: 763; 971; 1003; 1105; 1108; 1114 vlg.
S i m o n s , Wa l t e r (1861-1937). 1920-1921 Duits minister van buitenlandse
zaken: 402.
S i m p s o n , m r s . Wa l l i s Wa r f i e l d . De latere hertogin van Windsor:
1161.
S i n n i n g h e D a m s t é , m r. d r. J a n H e n d r i c u s R u d o l p h u s
(1881-1960). 1926-1937 dir.-generaal der belastingen; sinds 1937 lid Hoge
Raad. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 1382.
S i x , j h r . J a n . Heer van Hillegom en Wimmenum: 886.
S i x , j h r . J a n W i l l e m . Heer van Vromade: 886.
S i x , j h r . m r . O t t o E d w a r d W i l l e m (1879-1966). 1929-1946
secr.-generaal dep. van koloniën (resp. overzeese gebiedsd.): 1481.
S i x , j h r . T h e o : 1067.
S i z o o , d s . J o s e p h R i c h a r d (geb. 1885). Predikant te New York: 1343.
S j a h r i r , S u t a n (1909-1966). Indon. politicus; 1945-1947 premier; 1948
stichter Socialistische partij; 1962 geïnterneerd: 1483.
S l i m , g e n e r a a l s i r W i l l i a m J o s e p h (geb. 1891). Brits
veldmaarschalk; bekend door zijn veldtocht in Birma tijdens de tweede
wereldoorlog; 1948 chef imperial general staff. Vgl. Encycl. Brit.: 1465 vlg.
S l i n g e n b e r g , m r . M a r c u s (1881-1941). 1935-1937 minister van sociale
zaken: 1130 (getipt als minister); 1319 (getipt als burgemeester Amsterdam).
S l o b b e , B a r t h o l o m e u s Wo u t e r T h e o d o r u s v a n (1882-1956).
Aanvankelijk militair; 1930-1936 gouverneur van Curaçao; 1936-1947
burgemeester van Breda. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den
Haag: 854 (oordeel Wilhelmina).
S l o t e m a k e r d e B r u ï n e , d r . J a n R u d o l f (1869-1941). 1926-1929
minister van arbeid, handel en nijverheid; 1933-1935 id. van sociale zaken;
1935-1939 id. van onderwijs, kunsten en wetenschappen: 649 (minister); 654
(ziekteverzekering); 686 vlg. (econ. conferentie Genève); 692 (reorganisatie
Buitenl. Zaken); 736 (organisatie voor onderhandelingen met het buitenland);
738 (id.); 885 (cursuswet); 1038 vlg. (opgetreden als minister); 1063 (kwestie
loonsverlaging); 1130 (kabinetscrisis-1935); 1229 vlg. (miniser O.K.W.); 1379
(kabinetsformatie-1939).
S l u y s e r , M e y e r (geb. 1901). Journalist; in 1933 door N.V.V. en S.D.A.P.
belast met dagelijkse leiding Bureau en propaganda tegen communisme en
fascisme (doel: massale leger werklozen immuniseren tegen totalitaire
opvattingen), gaf het blad Vrijheid, arbeid, brood uit; voorts redacteur Het
(Vrije) Volk. Met Boeree had S., die evenals Koos Vorrink en Henk van Laar,
lid was van de Burgerwacht, politieke gesprekken, waarin hij erop wees dat de
oorlog tegen het fascisme op het sociale front verloren kon worden en een
bespreking met de werkgever gewenst was. Het was in feite 5 jaren te laat; er
is niets uit voortgekomen. Mededeling van de heer Sluyzer, Bussum: 1424; 1426;
1656.
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S m i d . Lid Tweede Kamer: 1214.
S m i s s a e r t , j h r . m r . H e n r i (1866-1934). Aanvankelijk journalist;
1899-1914 secr. Ver. van Ned. werkgevers; 1914-1921 dir. Alg. Mij. v.
levensverz. en lijfrente, A'dam; 1920 dir. ‘Eerste Nederlandsche’; een bekend
wijnhande-
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laar, o.a. vice-voorzitter van Het Vrije Ruilverkeer: 627 (strijd voor vrijhandel).
S m i t , i r . F r e d e r i k (1872-1929). De eerste Delftse ingenieur (1898
scheepsbouwkunde) uit het scheepsbouwersgeslacht Smit; directeur J. & K.
Smit's Scheepswerven te Kinderdijk; bekend om zijn ingenieuze ontwikkeling
van het baggermateriaal; sinds 1916 voorzitter van het Uitvoerend Bureau van
de Rijkscommissie voor de distributie van ijzer en staal. Mededeling van de
heer F. Smit, Zeist. Vgl. R.A. van Sandick, F. Smit: 227; 231; 245.
S m i t , J a n (1885-1957). O.a. 1919-1922 bacterioloog Burg. Geneesk. Dienst
Indonesië; 1936 hoogleraar Wageningen. Mededeling Centraal Bureau voor
Genealogie, Den Haag: 780 (waterwegen en waterzuivering Amsterdam).
S m i t , W.C.J. Vice-admiraal: 696.
S m i t , d r . J. Verbonden aan Javasche Bank: 1251; 1285.
S m i t s : 1461.
S m i t h , A l f r e d E m a n u e l (1873-1944). Am. politicus; 1919-1920 en
1923-1928 gouverneur New York; 1928 candidaat-president V.S. Vgl. Who
was who in America, vol. 2, p. 493: 1161.
S m u t s , J a n C h r i s t i a a n (1870-1950). Z.-Afrikaans generaal en staatsman;
legeraanvoerder in Boerenoorlog; medewerker totstandkoming Unie van
Zuid-Afrika en minister; 1917 dominion lid van het war cabinet van Loyd
George: 265; 270; 284; 318; 415 vlg.
S n a p p e r , p r o f . d r . I s i d o r e S. Medicus; 1919 hoogleraar Amsterdam;
in 1938 naar V.S.: 912.
S n e l l e n , i r . E. 370.
S n o u c k H u r g r o n j e , j h r . m r . A e r n o u t M a r i n u s (1882-1951).
Vanaf 1907 bij het ministerie van buitenlandse zaken, sinds 1921 als
secr.-generaal: 200; 205; 216 (maatregelen eerste wereldoorlog); 220; 224 (id.);
226 (id.); 228 vlg. (id.); 235 (gezant Washington); 236 vlg. (onderhandelingen
met Duitsers en Geassocieerden); 238 (commissie van bijstand); 240 (id.); 241;
244 vlg. (onderhandelingen Londen); 246 (onderhandelingen met Duitsers);
250 (onderhandelingen Londen); 251 vlg.; 270; 296 (missie naar Parijs); 316;
319 vlg.; 324 (mogelijk gezant); 325; 327 (koeien voor Frankrijk); 330; 332
(Parijse onderhandelingen); 335 (samenwerking met Everwijn); 340 (Parijse
onderhandelingen); 354 (credietverlening Duitsland); 355 (reorganisatie
departement); 361; 383 (credietverlening Duitsland); 387; 398 (id.); 406
(gezantschap Chili); 408 (credietverlening Duitsland); 409 vlg. (in relatie tot
B. Heldring); 411 (id.); 432; 507 (onderhoud met Heldring); 512 (kwestie Duitse
kroonprins en opvolging Van Karnebeek); 514 (kwestie Duitse kroonprins);
531 (hulpactie Duitsland); 540 (raad van bijstand); 543 (contact met Rusland);
557 (id. en credietverlening Duitsland); 578 (Duitse spporwegtarieven); 611
vlg. (id.); 627 vlg. (tractaat met België); 643 (verhouding tot Duitsland); 645
(vervanging Baron Gevers); 648 (raad van bijstand); 656 (id.); 780 (kwestie
militaire conventie); 788 vlg. (onderhandelingen met België); 792 vlg. (kwestie
militaire conventie en stemming in Frankrijk); 807 (B.I.B.); 817 (bezoek
Zuiderzeewerken); 855 (credietverlening Duitsland); 910 B.I.B.); 924
(reorganisatie departement); 945 vlg. (onderhandelingen met België); 1012;
1021 (kwestie Luden); 1037 vlg. (org. departement); 1041 (id.); 1046 vlg.
(taakverdeling met dep. van econ. zaken); 1100 (onderhandelingen met Japan);

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1121 (kwestie Van Aerssen); 1137 (Abessinië); 1155 (missie Zuid-Amerika);
1166 vlg.
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(getipt als gouverneur-generaal); 1183 (id.); 1189 (gezantschap Brussel); 1191;
1247 (id.); 1280 (onderhoud met Heldring); 1296 (internationale toestand); 1330
(opvolging Van Limburg Stirum); 1362 (Hooft); 1395 (uitbreken tweede
wereldoorlog); 1403 (introductie Hendrik Muller); 1411 (commissie uit de
handel); 1417; 1419 vlg. (politieke toestand); 1432 (internationale toestand);
1448 vlg. (internationale toestand); 1460 (examenreglement); 1462 (kosten
departement); 1481 (examenreglement); 1489 (onderhoud met Jongejan); 1623
vlg.
S n o w d e n , P h i l i p (1864-1937). Engels staatsman; tot 1927 voorman van
de Independent Labour Party; daarna Labour; 1929-1931 chancellor of the
exchequer in het kabinet Mac-Donald: 808 (herstelconferentie); 968 (vrijhandel);
986 (Ottawa); 1013 (vrijhandel); 1290.
S n i j d e r s . Verbonden aan de Ned. Ind. Handelsbank te Tegal: 1259.
S n i j d e r s , C o r n e l i s J a c o b u s (1852-1939). 1910 chef generale staf;
1914 opperbevelhebber Ned. strijdkrachten; 1918 afgetreden wegens geschil
met de regering. Vgl. Smit, Buitenlandse politiek, dl. V, tweede stuk, no. 647:
262; 683 (oorlogsgevaar-1918); 792 (kwestie militaire conventie); 923 (conflict
met De Jonge); 1051 (demonstratie stadion-1933).
S o e d i r m a n . Indonesisch generaal: 1485.
S o e k a r n o , i r . A c h m e d (1901-1970). Riep in aug. 1945 de republiek
Indonesië uit, waarvan hij president werd; in 1960 president en premier, in 1966
alleen president: 1461 (uitroeping republiek); 1464 (machtsuitbreiding); 1466
vlg. (contra Nederland).
S o e t e r s , H e n d r i k C h r i s t i a a n (1842-sterfjaar onbekend). 1862 in dienst
Ned. Handel-Mij. in Ned. Indië, in 1885 lid van haar factorij en in 1894 president
hiervan; in 1900 eervol ontslagen. Mededeling Nederlandsche
Handel-Maatschappij, Amsterdam: 175 (oprichting Mij. ‘Sabang’).
S o e p a r t o , w e d o n o M a s : 1249.
S o e t o m o : 717 (Volksraad).
S o t e l o , C a l v o . Leider der Spaanse monarchisten: 1196.
S o u t h a m , H a r r y S t e v e n s o n (geb. 1899). Uitgever te Ottowa: 1361.
S p a a k , P a u l H e n r i (geb. 1899). Belgisch staatsman; o.a. 1938-1939
premier: 1289.
S p a n j a a r d , A l b e r t K a r e l (1867-1945). 1891-1901 lid fa. Spanjaard,
Borne; 1901-1913 dir. id.; talrijke commissariaten; 1931-1937 voorzitter
commissie van advies crisis-invoerwet. Mededeling Centraal Bureau voor
Genealogie, Den Haag: 1066.
S p a r k s , s i r A s h l e y (1877-1965). 1917-1950 president director Cunard
Steamship Co. in V.S. Vgl. Who's who 1961, p. 2856: 1343.
S p e a r , S i r J o h n Wa r d (1848-1921). Vgl. Who was who 1916-1928, p.
981: 259; 1374.
S p e n d e r , J o h n A l f r e d (1862-1942). Engels journalist; vooraanstaand
liberaal. Vgl. Who was who 1941-1950, p. 1086: 1102; 1184.
S p e r c o , W i l l y . Agent K.N.S.M. in Istanboel: 1119.
S p i c e r , G e r a l d S i d n e y (1874-1942). Sinds 1894 verbonden aan het
Foreign Office in diverse functies. Vgl. Who was who 1941-1950, p. 1086;
Oppenheimer, Stranger, p. 342, 345, 346: 267.
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S p i l h a u s , K a r l A n t o n i o (geb. 1876). Directeur van Poppe, Schunhoff
& Guttery, Stellenbosch, Zuid-Afrika. Vgl. Who's who of Southern Africa (1964),
p. 757: 437.
S p i t s , A.J. (1889-1958). Regeringscommissaris voor de bestuurshervorming
op Sumatra: 1276.
S p o o r , S i m o n H e n d r i k (1902-1949). 1923 als 2de luitenant naar
Ned.-Indië; 1946 luit.-generaal;
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1949 generaal; bevelhebber der twee politiële acties der Ned. strijdkrachten in
Indonesië: 1493.
S p r a w l . Vermoedelijk bankier te New York: 1372.
S p i j k e r , H. Directeur N.V. Trompenburg Automobiel Mij. te Amsterdam:
546.
S p i j k e r , J. Directeur N.V. Trompenburg Automobiel Mij. te Amsterdam:
546.
S t a a l , G e r a r d J o h a n (1870-1936). Indisch ambtenaar; 1916-16.12. 1920
gouverneur van Suriname: 370; 387; 393.
S t a a l , J a n F r e d e r i k (1879-1940). Ned. architect, de bouwer van de beurs
te Rotterdam: 1153; 1162; 1224.
S t a a l m a n , Het chr. dem. lid der Tweede Kamer: 125 (staking-1903).
S t a f , i r . C o r n e l i s (geb. 1905). Sinds 1929 werkzaam bij Ned. Heide Mij.,
1941-1947 als directeur; 1947 dir.-generaal van de landbouw; 1951-1958 minister
van oorlog; vervolgens president-dir. Ned. Heidemij.: 1335.
S t a l i n , J o s e f V i s s a r i o n o v i t s j (1879-1953). Russisch staatsman; 1922
secr.-generaal communistische partij; 1924 opvolger Lenin: 904; 1242; 1391.
S t a n t s , N e l (geb. 1900). Ned. toneelspeelster: 724.
S t a p e l , H.B. (1881-1945). Hoofdvertegenwoordiger van de Semarang-Ioana,
Oost-Java, Serajoedal en Semarang-Cheribon Stoomtrammijen: 1259.
S t a r k . Handelsraad legatie in China: 1481.
S t a r k e n b o r g h S t a c h o u w e r , j h r . m r . A l i d i u s Wa r m o l d u s
L a m b e r t u s T j a r d a v a n (geb. 1888). 1915-1925 in diplomatieke dienst;
1925-1933 commissaris der Koningin, Groningen; 1933-1936 gezant, Brussel;
1936-1945 gouverneur-generaal van Ned.-Indië; 1946-1948 ambassadeur, Parijs;
1950 vertegenw. N.A.T.O.; minister van staat: 1024 (Raad van State); 1042
(kabinetsformatie-1933); 1155 (missie Zuid-Amerika); 1159 (kwalificatie);
1165 vlg. (getipt als gouverneur-generaal); 1178 (benoeming id.); 1183; 1189
(opvolging); 1194 (afscheid van Heldring); 1245 (oordeel Colijn); 1251 vlg.
(onderhoud met Heldring); 1255 vlg. (id.); 1258; 1273 (oordeel over zijn
bewind); 1283 (id.); 1286 (boodschap aan Colijn); 1309 (expeditie Nieuw
Guinea); 1378 (kabinetsformatie-1939); 1414 (oordeel Welter); 1433
(winstbelasting); 1449 vlg. (bestuur in geval bezetting Nederland); 1452 (id.);
1465 vlg. (ontslagaanvrage); 1470 vlg. (id.); 1492 (Indonesische kwestie).
S t a r k e n b o r g h - M a r b u r g , C h r i s t i n e v a n (geb. 1891 te Baltimore,
V.S.): 1253.
S t a t i u s M u l l e r . Agent K.N.S.M. in New York: 1119; 1341; 1343; 1370
vlg.; 1373 vlg.
S t a u s s , E m i l G e o r g e v o n (geb. 1877). Duits bankier; sinds 1898 bij
Deutsche Bank; sinds 1915 dir.; 1930 lid en 1933 vice-president rijksdag. Vgl.
Grosse Brockhaus dl. VIII (1934), p. 86: 1065.
S t e e d , H e n r y W i c k h a m (1871-1956). In 1896 aan de staf van de Times
(Londen) verbonden; 1914 redacteur buitenland idem; 1919-1922 hoofdredacteur
idem; 1923-1930 hoofdred. The Review of Reviews; 1925-1938 lecturer on
Central European history aan Kings College, London; 1937-1947 B.B.C.
commentator. Vgl. Encycl. Brit.: 253.
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S t e e l - M a i t l a n d , S i r A r t h u r (1876-1935). Engels politicus, o.a.
1924-1929 minister van arbeid. Vgl. Who was who 1929-1940, p. 1284: 1104.
S t e e n b e r g h e , m r . M a x i m i l i e n P a u l L é o n (geb. 1899). 1934-1935
en 1937-1942 minister van economische zaken; 1942-1946 voorzitter econ.
missie Washing-
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ton; talrijke commissariaten: 687 (vertegenwoordiging econ. conferentie
Genève); 908 (getipt voor dir.-generaal); 1066 (Commissie handelsverdragen);
1074 (opgetreden als minister; karakteristiek); 1076 (organisatie departement);
1078; 1080 (onderhoud met Heldring); 1086 (landbouwsteun); 1088 vlg.
(scheepvaartsteun); 1094 (bezuinigingspolitiek); 1096 (scheepvaartsteun); 1101
(advies industrie); 1109 vlg. (bezuinigingsplan); 1112 vlg. (credietgeving
landbouw); 1117 (bezuinigingsplan); 1122 vlg. (aftreden); 1136 (vaste lasten);
1138 vlg. (missie Zuid-Amerika); 1155 (id.); 1220 (ordening); 1229 vlg.
(wederom minister); 1242 vlg. (onderhoud met Heldring; rijkseenheid); 1286
(oordeel Colijn); 1294 (bezoek Hoogovens); 1294 (valutapolitiek); 1317
(Brits-Am. handelsverdrag); 1376 (bezoek Funk); 1377 vlg.
(kabinetscrisis-1939); 1381 vlg. (id.); 1410 vlg. (commissie uit de handel); 1412
vlg. (bezoek Heldring); 1415; 1422 (Anic); 1425 (onderhandelingen met
Engeland en Duitsland); 1428 (missie-Hirschfeld); 1440 (versoberings- en
belastingprogramma Heldring); 1453 (splitsing departement); 1479 (opvolging
Trip).
S t e i n P a r v é , D a n i e l J a n (geb. 1884). Ned. consul; o.a. 1927-1933
consul-generaal te Smyrna. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den
Haag: 1012.
S t e i n e r , M a x . Lid Raad van Bestuur Bank v.d. Middellandse Zee: 566;
584; 590; 600 vlg.; 639 vlg. (Bank v.d. Middell. Zee); 651 vlg. (id.); 656 (id.).
S t e r n . Vice-president Chase National Bank of New York: 1345.
S t e r n h e i m , d r . m r . A. (geb. 1885). Advocaat en accountant; 1915-1922
fin. medewerker De Telegraaf; na 1922 in de door hem opgerichte De Kroniek
van Dr. A. Sternheim: 438 (K.N.S.M.); 572 (critiek bankbeleid).
S t e u r , i r . v a n d e r : 1079.
S t e v e n s , A l f r e d (1823-1906). Vlaams schilder in de Hollandse
zeventiende-eeuwse traditie: 562.
S t e v e n s , E d o u a r d J o s e p h (1819-1892). Vlaams schilder, eerste
Belgische realist: 562.
S t e v e n s o n , H a r o l d A l f r e d (geen levensj. opgeg.) Pres. Barclays Bank
(Canada). Vgl. The Canadian Who's Who, vol. V, 1949-1951, p. 956; 1365 vlg.
S t h a m e r , F r i e d r i c h (1856-1931). 1920-1929 Duits gezant in Londen.
Vgl. Meyers Lexikon (1929); Grosse Brockhaus (1934): 416.
S t h e e m a n , m r . A l i d i u s Wa r m o l d u s L a m b e r t u s Ta l m a (geb.
1890). Chef. afd. cognossementen N.O.T.; directeur Anton Jurgens'
Margarinefabriek; idem Kas-Vereniging: 252.
S t i k k e r , m r . D i r k U p k o (geb. 1897). 1935 directeur Heinekens
Bierbrouwerij, in 1945 een der medeoprichters der Stichting van de Arbeid (tot
1948 daarvan voorzitter); oprichter en eerste voorzitter van de Partij van de
Vrijheid; 1948 medeoprichter en voorzitter Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie; 1948-1952 minister van Buitenlandse Zaken; 1952-1958
ambassadeur te Londen; 1958-1964 vertegenwoordiger bij en secretaris-generaal
van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Vgl. zijn Memoires: 115; 1489
vlg.; 1493; 1495.
S t i m m i n g , Geheimrat. Directeur Norddeutsche Lloyd: 707; 743.
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S t i m s o n , H e n r y L e w i s (1867-1950). Am. staatsman; 1911-1913 en
1940-1945 minister van oorlog; 1929-1933 minister van buitenlandse zaken:
925.
S t i n n e s , H u g o (1870-1924). Duits industrieel te Müllheim; bouwde het
Stinnes Concern op (o.a. kolen, ijzer, scheepvaart, handel); 1920 lid van de
Rijksdag. Vgl.
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Hartsough, Rise and Fall of Stinnes, p. 272 vlg.: 462; 610.
S t i p r i a a n L u ï s c i u s , G e r m a i n J a c q u e s v a n (1858-1922).Directeur
Haagsche Tramweg Mij.; administrateur Kon. Mij tot Expl. van
Petroleumbronnen in Ned.-Indië, raadadviseur departement van landbouw,
nijverheid en handel: 222.
S t o c k d a l e , s i r F r a n k . Secretaris aan de Secretary for the Colonies,
London: 1262.
S t o c l e t , A d o l p h e . Directeur Société Générale de Belgique: 562.
S t o f f e l , C. (1868-1887). docent Engels: 53.
S t o f f e l , i r . S i m o n H e n r i (geb. 1881). 1910-1946 directeur
machinefabriek Reineveld te Delft; voorzitter Kamer van Koophandel te Delft:
1280.
S t o k d i j k , J o h a n n e s A r n o l d u s (1870-1939). Rotterdams koopman,
internationaal handelaar in groente en fruit; oprichter-firmant J.A. Stokdijk &
Co.; lid Kamer van Koophandel, R'dam. Mededeling Centraal Bureau voor
Genealogie, Den Haag: 1036; 1056; 1203.
S t o o p , F r e d e r i k C o r n e l i s (1854-1933). Bankier te Londen, was
voorzitter der Nederlandsche Vereeniging van 1881-1882, 1885-1886, 1888-1890
en sedert 1892: 86; 87; 464.
S t o o p , J o h a n n e s B e r n a r d u s (1781-1856). Zoon van de maire van
Bodengraven; hij was als knaapje door de bankiers W. Borski en D. Vroombergh
mee naar A'dam genomen, omdat hij zulke intelligente oogjes had. Hij eindigde
als (schatrijke) chef van Hope & Co. Vgl. Van Lennep, Late regenten, p. 13:
598.
S t o p h o r d , s i r M o n t a g u G e o r g e N o r t h (geb. 1892). Engelsgeneraal;
1946-1947 opperbevelhebber geallieerde landstrijdkrachten Z.O. Azië. Vgl.
Who's who (1961), p. 2923: 1479.
S t o p p a n i , P. Directeur economische sectie secretariaat Volkenbond te Genève:
792 (internationale tarievenverlaging); 825 (id.); 1544.
S t o r k , d r . i r . C o e n r a a d F r e d e r i k (1865-1934). 1893-1934 lid der
directie Machinefabriek Gebr. Stork & Co. N.V. te Hengelo: 296; 622
(karakteristiek); 961; 1078 (overlijden).
S t o r k , D i r k W i l l e m (1855-1928). 1893-1928 lid der directie
Machinefabriek Gebr. Stork & Co. N.V., Hengelo. Vgl. Tachtig jaar Stork, p.
33-39: 670 (manifest vrije handel); 1078 (overlijden C.F. Stork).
S t o r m e s , J a n e t M a r y (1902-1954). Gehuwd met Max Cifford Stormes,
1903-1942, die sneuvelde op Guadalcanal: 47.
S t r a k o s c h , s i r H e n r y (1871-1943). Engels financier en regeringsadviseur:
1103.
S t r a u s s , L o u i s (1844-1926). Lib. volksvertegenw.; 1908-1920 schepen
van Antwerpen en leider van de Belgische vrijhandelaars. Vgl. Baudhuin, His.
Econ. de la Belg., II, p. 360: 517 vlg. (econ. en pol. toestand).
S t r a w n , S i l a s H a r d y (1866-1946). Am. advocaat en bankier; 1931-1932
president U.S. Chamber of Commerce. Vgl. Who was who in America, vol. 2:
914.
S t r e s e m a n , G u s t a v (1878-1929). Duits staatsman, in 1917 leider van de
Nationale liberale partij, na de oorlog van de Duitse volkspartij; 1923 kanselier
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en 1923-1929 minister van buitenl. zaken; 1926 Nobelprijs: 620
(spoorwegtarieven Duitsland); 682 (manifest internationale zakenlieden); 819
(overlijden); 978.
S t r o i n k , G e o r g e W i l l e m (1871-1941). Sinds 1900 burgemeester
Steenwijkerwold; voorz. Overijsselse Landbouwmij: 1079.
S t r o n g , B e n j a m i n (1872-1928). Am. bankier; 1914-1928 governor Federal
Reserve Bank of New York. Vgl. Who was who in America
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vol. 1, p. 1199 Friedman en Schwartz Monetary History: 668.
S t r u y c k e n , p r o f . m r . A n t o n i u s A l e x . H e n d r i c u s (1873-1923).
Advocaat te Den Haag; 1906 hoogleraar universiteit van Amsterdam; 1914 lid
van de Raad van State; Nederlands vertegenwoordiger te Parijs na Eerste
Wereldoorlog voor herziening verdragen van 1839; in
Volkenbondsvergaderingen en op internationale conferenties: 268; 506
(Belgische kwestie).
S t ü c k i , d r . Wa l t e r (geb. 1888). Zwitsers diplomaat; o.a. 1925-1935 dir.
fed. dep. van handel; 1938-1946 ambassadeur te Parijs en Vichy. Vgl. Who's
who in Switzerland (1955), p. 404: 739; 1533.
S t u e r s , m r . A l p h o n s e L a m b e r t E u g è n e r i d d e r d e (1841-1919).
1885-1919 Ned. gezant te Parijs: 267; 277 vlg.; 297 vlg.; 299 vlg. (conflict met
Rochussen); 308; 310 vlg. 314 (Belgische eisen); 315 (verhouding tot
Rochussen); 316 (verhouding tot Heldring); 319 (blijft gehandhaafd); 335
(overlijden); 336.
S t u l e m e y e r , C h a r l e s (geb. 1880). Oprichter en directeur Holl. Kunstzijde
Industrie te Breda, directeur A.K.U. te Amsterdam: 1147 (missie Zuid-Amerika).
S u e r m o n d t L z n , m r . W i l l e m (1866-1945). Lid fa. E. Suermondt &
Zoonen, Rotterdam; commissaris Ned. Bank. Mededeling Centraal Bureau voor
Genealogie, Den Haag: 505 (bankbeleid); 564 vlg. (moeilijkheden
Rotterdamsche Bank); 622 (karakteristiek); 634 (tractaat met België); 657 (id.);
672 (id.); 705 (Moerdijkkanaal); 744 vlg. (id.); 749 (houding N.R.C.); 750 vlg.
(Moerdijkkanaal); 909 vlg. (verhouding Ned. Bank-B.I.B. en opvolging
Vissering); 935 vlg. (id.); 941 vlg. (id.).
S u r i e , H e n r y G e o r g e (1867-1943). 1887-1920 in dienst Ned. marine;
1928 vice-admiraal tit., in talrijke internationale commissies. Mededeling
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 662 (tractaat met België); 844
(Wielingen).
S w a a y, i r . G e r a r d u s J a c o b u s v a n (1867-1945). 1922-1925 minister
van waterstaat: 455 (optreden als minister); 536 (oordeel Colijn); 576 (id.).
S w a r t , generaal: 1277.
S w a r t , m r . J.M. (geb. 1893). Titulair Assistent-resident van Takengön: 1277.
S w i n d e r e n . Zie D e M a r e e s v a n S w i n d e r e n .
S w o l l , Va n . Medeleerling van Ernst Heldring op de Openbare Handelsschool
te Amsterdam; werd niet nader getraceerd: 53 vlg.
S y m o n d s , H.L. Voorzitter Kamer van Koophandel Londen: 463.
Ta a c k T r a k k r a n e n , N i c o l a a s v a n (1819-1890). 1853-1859 dir. Ned.
Handel-Maatschappij; 1860-1866 president Factorij Nederlandsche
Handel-Maatschappij in Ned.-Indië; 1866 lid Raad van State; sept. 1866-juli
1867 minister van koloniën als opvolger van de tot gouverneur-generaal
benoemde mr. P. Mijer (kabinet Van Zuylen van Nijevelt-Heemskerk);
1874-1889 president Nederlandsche Handel-Maatschappij. Vgl. Patriciaat
(1912); Mansvelt, Geschiedenis II: 33 (in verhouding tot B. Heldring).
Ta l l e y r a n d - P é r i g o r d , C h a r l e s M a u r i c e d e (1754-1838).
Toentertijd grand chambellan: 45; 294.
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Ta l m a , A r i t i u s S y b r a n d u s (1864-1916). 1908-1913 minister van
landbouw, nijverheid en handel: 130 (staking-1911).
Ta n n e r y . Gouverneur Banque de France: 1176.
Ta r d i e u , A n d r é P i e r r e G a b r i e l A m é d é e (1876-1945). Frans
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staatsman, o.a. 1928-1929 minister van buitenlandse zaken; 1929-1930 premier;
1931 minister van landbouw; 1932 id. van oorlog; 1932 premier, minister van
buitenlandse zaken. In deze functie deed hij een poging het Oostenrijkse
probleem op te lossen door een voorstel een federatief verband te vormen op
econ. gebied tussen de vijf Donaustaten (het plan-Tardieu, 5 maart 1932), hetgeen
niet tot succes leidde: 971; 1011; 1028.
Ta u d i n C h a b o t , M a r i u s (geb. 1884). 1909 lid der fa. Gebr. Chabot,
bankiers en assurantiemakelaars; 1921-1929 agent Ned. Handel-Mij. te
Rotterdam; 1929-1946 directeur idem te Amsterdam: 793 (opvolging Everwijn);
797 (directeur Ned. Handel-Mij.); 1097 (karakteristiek); 1400 (positie Ned.
Handel-Mij.).
Ta y l o r , d r . L o r e n z o . Lid van het U.S. War Trade Board: 264; 356.
Te d h e e p e . Lid firma Ames & Co. te Toronto: 1356.
Te d i n g v a n B e r k h o u t , j h r . H e n d r i k (geb. 1879). 1903 directeur
en 1913-1934 directeur 's Rijks Prentenkabinet: 537.
Te g e l b e r g , P e t r u s E m i l i u s (1874-1954). Reder; 1916 directeur
Stoomvaart Mij. ‘Nederland’; 1922-1954 commissaris Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij: 106; 120; 238; 358 (ontslag Jonckheer);
437 (commissaris K.N.S.M.); 626 (karakteristiek); 862 (Kon. Holl. Lloyd); 865
(id.); 874 vlg. (id.); 1028 (devaluatie); 1068 (Ned. Handel-Mij); 1315 (toestand
staatsfinanciën); 1393 (bestuurscrisis Ned. Handel-Mij.); 1399 (aanbod
presidentschap id. aan Heldring); 1402 vlg. (id.); 1654 vlg. (brief Heldring);
1663.
Te i x e i r a d e M a t t o s , j h r . m r . E d u a r d (geb. 1898). 1934-1946
verbonden aan gezantschap en ambassade te Londen; 1946-1964 gezant en
ambassadeur te Stockholm, Moskou en Brussel: 1397.
Te l d e r s , p r o f . m r . B e n j a m i n M a r i u s (1903-1945). 1931 hoogleraar
volkenrecht Leiden: 1293 vlg.; 1307; 1311; 1324; 1381 vlg.; 1451; 1456.
Te l d e r s , i r . J e a n H e n r i (geb. 1884). 1932-1950 directeur M.J. van
Hattum's Havenw. id.; 1926 tevens voorzitter raad v. bestuur Mij. tot Uitv. v.
Zuiderzeewerken: 1310.
Te l d e r s , J e a n M a r i e (1880-1937). Directeur Twentsche Bank, A'dam:
583 (geridderd); 586 vlg. (moeilijkheden Rotterdamsche Bank).
Te l e k i , P á l (1879-1941). Hongaars geograaf en politicus; 1920-1921 premier
en minister van buitenl. zaken; 1939-1941 premier: 1184.
Te l l e g e n , i r . J.W.C. (1859-1921). 1915-1921 Burgemeester van Amsterdam:
181; 188; 372 (jubileum ‘Nederland’); 399 (overlijden); 972.
Te m p e l , J a n v a n d e n (1877-1955). 1915-1939 lid Tweede Kamer;
1939-1945 minister van sociale zaken: 946 (interpellatie econ. toestand); 1220;
1383 (opgetreden als minister).
Te p p e m a , P e t r u s E p h r e m (1890-1960). 1911 in consulaire dienst, o.a.
1920 consul Sydney en 1923-1931 consul-generaal id.; gezant o.a. Buenos
Aires, Madrid, Canberra. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den
Haag: 1012; 1158; 1190.
Te r p s t r a , m r . J a n (1888-1952). 1929-1933 minister van onderwijs, kunsten
en wetenschappen: 884 vlg. (cursuswet en decoratiekwestie); 990 (Ver.
Rembrandt): 1073; 1381 (kabinetscrisis-1939).
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Te r p s t r a , Q.J.: 670 (manifest vrije handel).
Te r w i s g a , W i l l e m H e n d r i k v a n (1861-1948). Luit.-generaal;
Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 683.
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Te s c h m a c h e r , C a r l H e i n r i c h (1883-1965). 1929-1950 directeur doken werfmij. Wilton Feijenoord N.V., Schiedam: 889 vlg. (credietverlening
Rusland).
Te t r o d e , P i e t e r J o h a n C o n r a d (1863-1934). Advocaat en Bankier te
Amsterdam; 1919-1934 directeur der Nederlandsche Bank: 63; 273 (directeur
Ned. Bank); 475 (conflict Javasche Bank); 505 (bankbeleid); 564 vlg.
(moeilijkheden Rotterdamsche Bank); 593 (bankbeleid); 607 (id.); 615 vlg.
(lening Frankrijk); 621 (karakteristiek); 677 (verhouding tot Reichsbank); 693
(balansvergadering); 807 (B.I.B.); 916 (id.); 939 vlg. (stand van het Pond); 949
(id.); 964 (over Vissering).
Te t s v a n G o u d r i a a n , j h r . m r . D i r k A r n o l d W i l l e m v a n
(1844-1930) 1905-1908 minister van buitenlandse zaken: 411.
Te x , C o r n e l i s A n n e d e n (1867-1916). Directeur Stoomvaart Mij.
‘Nederland’: 173 (karakteristiek); 189 (overlijden); 396.
Te x , j h r . m r . C o r n e l i s J a c o b A r n o l d d e n (1880-1965). 1919-1923
werkz. bij Kon. Holl. Lloyd; 1931-1954 burgemeester van Bloemendaal: 50
(jeugdvriend van Ernst Heldring); 594 (getipt als firmant bij Hope); 598 (id.);
830 (getipt voor de buitenlandse dienst); 835 (id.); 1013 (natuurmonumenten);
1019 (id.); 1282 (id.); 1310 (Duincommissie).
Te x , E m i l e d e n (1874-1962). Directeur Amsterdamsche Liquidatiekas;
trouwde 1908 Louise Heldring, halfzuster van Heldring: 7 (inleiding); 50
(jeugdvriend van Ernst Heldring); 61 (leertijd bij de fa. Gust Briegleb te
Amsterdam); 390; 427.
Te x , m r . G i d e o n M a r i d e n (1870-1916). Directeur van de Surinaamsche
Bank: 50 (jeugdvriend van Ernst Heldring); 187 vlg. (Rijksacademie voor
Beeldende Kunsten).
Te x - B o i s s e v a i n , H e s t e r d e n (1842-1914). Echtgenote van mr. N.J.
den Tex: 50.
Te x , i r . K a r e l d e n (1868-1930): 50 (jeugdvriend van Ernst Heldring).
Te x - H e l d r i n g , L o u i s e d e n (1885-1943). Halfzuster van Ernst Heldring,
gehuwd met E. den Tex: 7 (inleiding); 40; 390.
Te x , m r . N i c o l a a s J a c o b d e n (1836-1899). 1863-1877 secretaris
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam; 1877-1899 directeur
Kon. Ned. Stoomboot-Maatschappij; 1883-1899 commissaris Kon. West-Ind.
Maildienst; commissaris Nederlandsche Bank; trouwde 1866 Hester Boissevain
(1842-1914): 50 (huisvriend van B. Heldring); 55 (directeur K.N.S.M.); 108
(aftreden dir. K.N.S.M.); 111; 720 (over Plate).
Te x , P a u l d e n (1871-1958). 1899-1930 directeur der Kon. Ned.
Stoomboot-Maatschappij; 1930-1951 commissaris idem. Vgl. over hem ook
inleiding, p. 15: 12 (benoeming dir. K.N.S.M.); 39 (schooljaren met Ernst
Heldring); 50; 53 vlg.; 64; 108 vlg. (benoeming dir. K.N.S.M.); 138 (beleid
K.N.S.M.); 147; 149; 171; 215; 232; 244 (verhouding tot Holland-Amerika-Lijn);
456 vlg. (Afrikavaart); 480; 580 (jubileum); 590 (id.); 779 (wil K.N.S.M.
verlaten); 953 (toestand K.N.S.M.); 1053 (voorzitter commissarissen K.N.S.M.);
1192 (reorganisatie K.N.S.M.).
Te x , j h r . m r . R u d o l f W i l l e m J a n d e n (geb. 1893). Advocaat en
procureur te Den Haag: 895.
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Te x B o n d t , m r . C o r n e l i s J o a n d e n (1860-1924). O.a. lid der fa.
Determeyer, Weslingh & Co.; in 1888 naar de Dominicaanse Republiek; na zijn
terugkeer in 1901 directeur en president-commissaris Hollandsche Bank voor
Zuid-Amerika. Mededeling van drs. N. Vreeken, Amsterdam:
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96 (vlg. ontmoeting met Heldring in San Domingo); 347 (oprichting Holl. Bank
v.d. Middell. Zee); 517 (introductie Heldring); 527 (overlijden en karakteristiek).
Te x B o n d t - B i b e n , H e n r i ë t t e H e l e n a d e n (1863-1942).Mededeling
van mevrouw M.J. de Marez Oyens-den Tex Bondt, Warnsveld (Gld.): 96 vlg.;
527.
T h a l m a n n . Amerikaan uit Joodse bankierskringen; werd niet nader getraceerd:
92.
T h a m r i n , M.H. (1894-1941). Wethouder van Batavia, lid van de Volksraad
van 1927-1941): 1262 vlg.
T h a w y e r , H o r a t i o . Amerikaan; werd niet nader getraceerd: 92.
T h e u n i s , G e o r g e (1873-1966). Belgisch politicus; 1921-1925 en 1934-1935
premier: 517 (schadevergoeding Duitsland); 520 (invloed Société Générale);
794 vlg.; 799 (internationale tariefverlaging); 821 (onderhandelingen met
Nederland); 823 (internationale tariefverlaging); 833 (id.); 847 (id.); 927 vlg.
(intern. Kamer van Koophandel); 1087 (fin. toestand België); 1111 (aftreden).
T h i e l , m r . d r . J o h a n A u g u s t v a n (geb. 1884). 1932-1940 officier
van justitie te Amsterdam; 1940-1949 procureur-generaal Gerechtshof te
Amsterdam: 1320.
T h o m a s , J o h n W. (1874-1945). Am. politicus; 1928-1949 senator voor
Utah. Vgl. Who was who in America, vol. 2: 1349 vlg.
T h o o l e n : 1051.
T h o r b e c k e , A d e l h e i d H e n r i ë t t e M a r i e (1879): 178.
T h o r b e c k e , m r . W i l l e m J o h a n R u d o l f (geb. 1892). Ned. diplomaat;
1917-1921 verbonden aan het Ned. gezantschap te Parijs; 1931-1935 gezant te
Peiping; 1937 ontslag uit buitenlandse dienst. Mededeling van het ministerie
van buitenlandse zaken, Den Haag en het Centraal Bureau voor Genealogie:
299; 892 (discriminatie Rijnvervoer); 1125 (missie Zuid-Amerika).
T h i j s s e , d r . J a c o b u s P i e t e r (1865-1945). Onderwijzer en leraar;
schrijver van werken op populair natuur-historisch gebied; sedert haar oprichting
secretaris Ver. tot Behoud van Natuurmonumenten; 1923 dr. h.c. Amsterdam:
699; 1310.
T h y s s e n , A u g u s t (1842-1926). Duits industrieel, kolen en staalmagnaat
in het Roergebied. Vgl. Helmrich, Thyssen, p. 141: 186.
T h y s s e n - B o r n e m i s z a , H e i n r i c h B a r o n (1875-1947): 186; 889.
T i e l e . Agent Kon. Paketvaartmij. te Palembang: 1266.
T i e n h o v e n , G i j s b e r t v a n (1841-1914). 1869 hoogleraar Amsterdam;
1874 wethouder en 1879 burgemeester van Amsterdam; 1891-1894 minister
van binnenl. zaken; 1897 commissaris der Koningin Noord-Holland. Van
Tienhoven was lid van de Commissie van Toezicht op de Rijksacademie voor
Beeldende Kunsten 1875-1891 en vanaf zijn herbenoeming: 188 (Rijksacademie
voor Beeldende Kunsten).
T i e n h o v e n , m r . d r . J o h a n n e s P i e t e r (1876-1950). Directeur
Rotterdamsche Bankvereeniging: 318 (mogelijk naar Parijs); 320 vlg.
(aanbevolen door Van Aalst); 330 vlg.; 346 (zware verliezen door speculaties);
347 (raad van beheer Holl. Bank v.d. Middell. Zee); 518 (introductie Heldring);
558 (ontslag); 559 vlg. (moeilijkheden Rotterdamsche Bank); 566 (Bank v.d.
Middell. Zee); 578 vlg. (moeilijkheden Rotterdamsche Bank); 584 vlg. (id. en
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Bank v.d. Middell. Zee); 590 vlg. (id.); 599 vlg. (id.); 624 (reputatie); 630 (Bank
v.d. Middell. Zee); 639 vlg. (id.); 651 vlg. (id.); 656 (id.).
T i e n h o v e n , d r . m r . P i e t e r G e r b r a n d v a n (1875-1953). Dir.
verzekeringsmaatschappijen; voorz. Ver. tot Behoud van Natuurmonu-
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menten: 699; 700; 702; 1019 vlg.; 1073 (bezoek Naardermeer); 1310
(Duincommissie).
T i m m i n s , J u l e s R o b e r t (geb. 1888). Canadees financier. Vgl. The
Canadian Who's Who, vol. V, 1949-1951, p. 994: 1356.
T i n d a l , G e o r g e A u g u s t b a r o n (1839-1921). 1900-1902 voorzitter
der Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied; 1882-1908 directeur
en 1908-1921 commissaris der Koninklijke West-Indische Maildienst N.V.:
118 (oprichting Ver. v. Werkgevers op Scheepvaartgebied te Amsterdam); 119;
155 (Heldrings plan tot unificatie der Scheepvaartmaatschappijen); 157; 171;
404 vlg. (overlijcdn en karakteristiek).
T j e e n k , i r . J a n d e B i e L e u v e l i n g (1885-1940). Architect: 629
(Parijse tentoonstelling); 1126 (uitbreiding Amsterdam); 1158 (Parijse
tentoonstelling); 1162 (stadhuiskwestie); 1224 (id.).
To b i n , R i c h a r d M o n t g o m e r y (1866-1952). Am. bankier en diplomaat;
o.a. 1906-1927 pres. Ass. Savings Bank of San Francisco; 1923-1929 gezant
te Den Haag: 532.
To w e r s , G r a h a m F o r d (geb. 1897). Canadees bankier; 1934-1954
governor Bank of Canada. Vgl. The Canadian Who's Who, vol. IX, 1961-1963,
p. 1112: 1360.
To w n l e y, S i r Wa l t e r B e a u p r e (1863-1945). Engels diplomaat;
1917-1919 buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister in Nederland. Vgl.
Who was who (1941-1950), p. 1161: 206; 219 vlg. (moeilijkheden eerste
wereldoorlog); 250; 251; 265; 270; 307.
T r a f f o r d , B e r n a r d Wa l t o n (1871-1941). Am. bankier; sinds 1935
president First National Bank of Boston. Vgl. Who was who in America, vol. 2
(1950), p. 537: 1367.
T r e e , R o n a l d (geen geb. j. opgegeven). Engels politicus; 1933-1945
parlementslid. Vgel. Who's who 1961, p. 3064: 1191.
T r e n d e l e n b u r g , d r . E r n s t P. A r c h v o n (geb. 1882). Duits hoge
ambtenaar; o.a. 1923-1932 staatssecr. econ. zaken. Vgl. Wer ist 's (1935), p.
1620: 739; 799; 1104 vlg.
T r e u b , M a r i e W i l l e m F r e d e r i k (1858-1931). 1913-1914 minister
van landbouw, nijverheid en handel; 1914-1916 en 1917-1918 id. van financiën:
123; 190 (in verband met de eerste wereldoorlog); 194 (id.); 201 (id.); 220; 224
(conflict met Posthuma); 225 (kwaliteit als minister); 229; 238 (gezantschap
Washington); 357 (kwestie tantièmes); 374 (financiële conferentie Brussel);
414 (tariefverhoging); 439 (Afrikavaart); 440 (id.); 449 vlg. (id.); 486; 497 vlg.
(id.); 499 vlg. (id.); 500 (over Colijn); 502 (Afrikavaart); 504 (id.); 512 (id.);
516 (id.); 530 (id.); 532 (id.); 537 vlg. (id.); 540 (contra De Vlugt); 572
(standbeeld Van Heutsz); 619 (over Bongaerts); 626 (karakteristiek); 665 (jegens
Wilhelmina); 667 (Suriname); 670 (manifest vrije handel); 679 (rede te Londen);
682 vlg. (oorlogsverklaring-1917); 720 (oppositie De Graeff); 877 (organisatie
departement); 879 (opvolging De Graeff); 923 (antidumping en oordeel over
De Jonge); 930 vlg. (overlijden en karakteristiek); 941 (Ondernemersraad); 981;
1043; 1137; 1507 (Oost-Afrika Lijn); 1658.
T r é v i l l e d e L o r m e , C h a r l e s d e : 298.
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T r i p , L e o n a r d u s J a c o b u s A n t h o n i u s (1876-1947). 1916
thesaurier-generaal dep. van financiën; 1923 directeur en 1924-1929 president
Javase Bank; 1931-1941 en 1945-1946 president Ned. Bank; tijdens Tweede
Wereldoorlog tot mrt. '41 secr.-generaal van financiën: 216; 321 vlg. (mogelijk
Parijs onderhandelaar); 414 (crediet-
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verlening Duitsland); 458 (tariefherziening); 470 kwestie staatscrediet voor
scheepvaart); 485 vlg. (directeur Javasche Bank; karakteristiek); 502 (opvolging);
526; 556 (opvolger Van Aalst of Vissering); 588 (kwestie Javasche Bank); 595
(bestemd voor opvolging Vissering); 720 (oppositie De Graeff); 733 (id.); 741
vlg. (opvolging); 773 (Ned. Bank); 818 (opvolging Vissering); 823 (B.I.B.);
834 (tarievenconferentie); 836 (opvolging Vissering); 852 (organisatie econ.
dienst buitenland); 878 (opvolging De Graeff); 891 (getipt als dir.-generaal
econ. zaken; opvolging De Graeff); 892 (id.); 898 (id.); 904 (bedankt voor
dir.-generaal); 906 (opvolging Vissering); 908 (candidatuur Ligthart); 910 vlg.
(opvolging Vissering); 926 vlg. (Ned.-Belg. tolunie); 933 (opvolging Vissering);
941 vlg. (id.); 943 (opvolger Vissering); 949 (bezoek Heldring); 955 (positie
gulden); 956 (opvolging De Geer); 961; 964 (bezuinigingen); 981 (tegenstander
devaluatie); 990 (audiëntie Wilhelmina); 1008 vlg. (Ned.-Belg. toenadering);
1010 (verhouding econ. Onderwijs-bedrijfsleven); 1021 (econ.
wereldconferentie); 1027 (subsidiëring scheepvaart); 1028 (tegenstander
devaluatie); 1029 (fin. toestand); 1035 vlg. (Econ. Raad); 1037 (fin. onrust);
1040 (Intern. Kamer van Koophandel); 1045 (correspondentie met Heldring);
1049 (aanval op gouden standaard); 1062 (tegenstander verlaten gouden
standaard); 1065 (commissie handelsverdragen); 1070 (id.); 1073 (verhouding
tot Duitsland); 1083 (begroting-1935); 1085 (kwestie devaluatie); 1092 (id.);
1097; 1105 (bezuinigingsplan); 1108 vlg. (hypotheek- en pandbriefrente); 1111
(id.); 1119 (Econ. Raad); 1120 (gouden standaard belaagd); 1123 (rentepolitiek);
1125 vlg. (aanpassingsvoorstellen); 1128 (ziekte); 1133 vlg. (positie gulden);
1136 (vaste lasten); 1144 (Java-China-Japan Lijn); 1167 (opvolging De Jonge);
1171 (scheepvaartonderhandelingen); 1177 (kwestie devaluatie); 1200 vlg.
(Prins Bernhard); 1201 (Econ. Raad); 1204 (positie gulden na devaluatie); 1212
(positie gulden); 1217 (De Bary); 1218 vlg. (Prins Bernhard); 1284 (onderhoud
met Heldring); 1294 (valutapolitiek); 1298 (veiligheid goud Ned. Bank); 1312
(staatsfinanciën); 1379 (kabinetsformatie-1939); 1380 (fusie Amsterdamsche
en Rotterdamsche Bank); 1383 vlg. (overlijden Mannheimer); 1389 (operatie);
1392 (id.); 1392 (verhouding tot Van Walree); 1393 vlg. (Mannheimer-affaire);
1402; 1415 (staatslening); 1427 vlg. (toestand staatsfinanciën); 1479 (opvolging);
1491; 1595 vlg. (devaluatie); 1602; 1607 vlg.
T r i p - Z e g e r Ve e c k e n s , F r a n ç o i s e A l e i d a J o h a n n a (1877-1947).
Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 836.
T r o e l s t r a , m r . P i e t e r J e l l e s (1860-1930). Advocaat te Groningen;
1894 één der stichters S.D.A.P.; 1897-1925 lid Tweede Kamer; leider S.D.A.P.:
116; 125 (staking-1903); 265 vlg. (revolutiepoging); 270 vlg. (id.); 354
(credietverlening Duitsland); 505 (kabinetscrisis-1923); 527 (id.); 673 (tractaat
met België); 878.
T r o o s t e n b u r g d e B r u y n , m r . A n t o n F r a n s H e n r i (1900-1948).
Ned. diplomaat, o.a. gezant te Wellington: 1322.
T r u m a n , H a r r y S. (geb. 1884). Amerikaans staatsman; 1935 senator; 1944
vice-president en 1945-1953 president der V.S.: 1493.
T r y g g e r , E r n s t (1857-1943). Zweeds politicus en financier; talrijke jaren
minister. Vgl. Svensk Uppslagsbok, dl. 29 (1954), p. 1035: 1065.
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Ts j a n g K a i - S j e k (geb. 1887). Chinees officier en politicus; 1928
generalissimus Kwomintangtroepen; president Nat. China; 1950 teruggetrokken
op Formosa: 1168; 1306; 1314; 1379; 1399; 1421.
T u f t o n , C h a r l e s H e n r y (1879-1923). Verbonden aan het Foreign Office.
Vgl. Who was who, 1916-1928, p. 1058: 323 (Rijnkwestie).
Tw e e d y . Engels consul bij de Dominicaanse republiek; werd niet nader
getraceerd: 98.
Ty d e m a n , G.F. Vice-admiraal: 696.
T i j e n , J a n v a n (1871-1961). Adj. secr. Kamer van Koophandel, A'dam;
introduceerde de Rotary beweging in Nederland. Mededeling Centraal Bureau
voor Genealogie, Den Haag: 798.
Ty r r e l , S i r W i l l i a m G e o r g e (1866-1947). Sinds 1889 aan het Foreign
Office verbonden, o.a. privésecretaris van sir Edward Grey; 1925-1928 Engels
ambassadeur in Parijs. Vgl. Who was who 1941-1950, p. 1175: 272 vgl.; 282;
289; 306 (bespreking met Colijn); 336 (kwestie Wilhelm II).
Uhlenbeck-Hieronimus, Johanna Adelheide Cornelia
(1870-1939): 895.
U h l e n b e c k , W i l h e l m i n a C a r o l i n a H e r m i n a (geb. 1894): 895.
U m b e r t o II (geb. 1904). Kroonprins van Italië; in 1946 koning: 1443.
U r b i g , F r a n z (geb. 1864). Duits bankier; sinds 1900 dir.
Diskontogesellschaft. Vgl. Wer ist's? (1935), p. 1638: 776 vlg.
Va l e n t i n e r : 1371.
Va l k e n b u r g , C h r i s t i a a n T h e o d o o r v a n (1872-1962). Specialist
voor neurologie en psychiatrie te Amsterdam. Vgl. zijn bijdrage in Van Loghem
e.a. Het Leven, p. 204 vlg.: 328 (schrijft Heldring rust voor); 331 (id.); 477 (id.).
Va l s t a r , F.V. Voorzitter Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen;
regeringscommissaris voor de tuinbouwaangelegenheden: 1066.
Va l s t a r , S i m o n M a r i n u s D i r k (1884-1945). 1904 jongste bediende
Jacobson & Van den Berg, Rotterdam: 1905 correspondent fa. Wm. H. Müller
& Co.; 1915 secretaris Ned. Overzee Trust Mij.; 1917-1928 directeur Kon.
West-Indische Maildienst; 1917-1946 directeur Kon. Ned.
Stoomboot-Maatschappij. Tijdens de jaren 1940-1945 te Londen en New York:
131; 135; 215 vlg. (benoeming dir. K.N.S.M. en karakteristiek); 224 (in verband
met maatregelen eerste wereldoorlog); 232 vlg. (id.); 242 vlg. (onderhandelingen
Londen); 267 (id.); 373 (V.N.S.); 374 vlg.; 381 (Afrikavaart); 383 vlg. (id.);
399 (Kon. Holl. Lloyd); 405 vlg. (id.); 432 vlg. (Afrikavaart); 443 vlg. (id.);
454 (Zuid-Afrika); 465 (id.); 478 (persoonlijk verlies); 483 vlg. (Afrikavaart);
535 (id.); 538 vlg. (id.); 545 vlg. (id.); 549 (id.); 558 (id.); 559 (positie Müller
& Co.); 596; 597 vlg. (organisatie K.N.S.M.); 602 (id.); 607 (leiding
Nederlandsche Handel-Mij.); 625 (karakteristiek); 779 (beleid K.N.S.M.); 867
(Kon. Holl. Lloyd); 876 (id.); 914; 983 (getipt voor directeur Holland-Amerika
Lijn); 990 (staking); 1020 (Ned.-Zuid-Am. Instituut); 1022 (id.); 1172 (Kon.
Holl. Lloyd); 1186 (id.); 1216 (reorganisatie K.N.S.M.); 1236 (werkzaamheid
bij K.N.S.M.); 1398 (moeilijkheden scheepvaart); 1412 vlg. (Anic); 1415 (id.);
1422 (id.); 1509 vlg. (Holland-Zuid-Afrika Lijn).
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Va n d e r l i p , F r a n k A r t h u r (1841-1929). Amerikaans bankier, o.a.
president National City Bank, New York; schrijver van What Next in Europe?
(1922). Vgl. Who was who in America, 1897-1942, p. 1268; 331; 334; 421.
Va n n i e u w e n h o v e n . Directeur Sofina Brussel: 1450.
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Va s D i a z . Verbonden aan de Kon. Paketvaart Mij. te Batavia: 1255; 1262.
Va s s e u r , P i e r r e (geb. 1893). Frans secr.-generaal der Internationale Kamer
van Koophandel. Vgl. Who's who in France 1963-1964, p. 2343: 833.
Va t t i e r K r a a n e , C o r n e l i s G e o r g e (1864-1954). In dienst
Holland-Amerika Lijn en Stoomvaart Mij. ‘Nederland’ (werktuigkundige);
1896-1906 administrateur N.V. Zeehaven en Kolenstation ‘Sabang’; 1907
directeur Vriesseveem te Amsterdam; 1923-1929 lid v.d. Kamer van Koophandel
en Fabrieken voor A'dam. Talrijke functies in bedrijfs- en verenigingsleven:
176 (als administrateur Mij. ‘Sabang’); 308 (missie-Parijs); 434 (rivaliteit
voorzitterschap Kamer van Koophandel); 572 (raadsman Van Heutsz); 636 (id.
De Vlugt); 706 (waterwegen Amsterdam); 723 (id.); 786 (id.); 1051
(demonstratie stadion-1933).
Ve d e r , J a n C o n s t a n t i j n (1872-1930). Lid der fa. Hudig en Veder,
cargadoors en reders en agenten K.N.S.M. te R'dam; 1922-1924 voorzitter afd.
grootbedrijf en vice-voorzitter; 1924 voorzitter der Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Rotterdam: 438; 608 (overeenkomst met België); 620 (id.); 659
vlg. (surtaxe d'entrepôt); 735 vlg. (Belgische kwestie); 751 (id.); 752
(tarievenpolitiek Duitse spoorwegen); 753 (Moerdijkkanaal); 754 (id.); 833 vlg.
(credietverlening Duitsland); 845 (id.); 850 (id.); 865 (overlijden en
karakteristiek).
Ve e r h o f f , H e i n r i c h F r i e d r i c h (1878-1955). 1922-1927 lid der Kamer
van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, waarvan 1922-1925 voorz.
Afd. Kleinbedrijf idem. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den
Haag: 627.
Ve g t e , m r . H e n d r i k v a n d e r (1868-1933). 1926-1929 minister van
waterstaat: 653 (bezoek Heldring); 695 (waterwegen Maastricht en
onderhandelingen met België); 697 (waterwegen Amsterdam); 702 (id.); 705
(id.); 713 (id.); 716 (id.); 721 (Postraad); 722 (id. en waterwegen Maastricht);
723 (waterwegen Amsterdam); 727 vlg. (id.); 735 vlg. (Belgische kwestie);
739; 740 (waterwegen Amsterdam); 741 (Moerdijkkanaal); 745 vlg. (id. en
waterwegen Amsterdam); 753 vlg. (id.); 757 vlg.; 762 vlg. (id.); 767 vlg.
(onderhandelingen België en waterwegen Amsterdam); 778 vlg. (waterwegen
Amsterdam); 781 vlg. (onderhandelingen met België en waterwegen
Amsterdam); 785 vlg. (waterwegen Amsterdam); 791 vlg. (id.); 796 vlg. (id.);
820 (id.); 827 (onderhandelingen met België); 1120 (weg Amsterdam-Den
Haag).
Ve l d e , E m i l e v a n d e r (1866-1938). Belgisch staatsman; o.a. 1925-1927
minister van buitenlandse zaken: 627 vlg. (tractaat met België); 673 (id.); 680
(id.); 707 (id.); 708 (Moerdijkkanaal); 714 (id.); 718 (afgetreden).
Ve l t k a m p . Nederlands onderhandelaar voor visserijzaken te Londen (1918);
werd niet nader getraceerd: 251.
Ve r b e e k , A n t h o n i u s G e r a r d u s (1870-1957). IJzerhandelaar; directeur
Verbeek's Kon. IJzerhandel te Den Haag; 1926 voorzitter Kamer van Koophandel
Den Haag. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 334; 942.
Ve r b u r g h , G e r a r d u s J o h a n n e s (geb. 1873). Koopman, firmant der
firma Whyte & Verburgh; 1922-1949 consul te Liverpool. Mededeling van het
ministerie van Buitenlandse zaken, Den Haag: 463.
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Ve r g e , L a . Londense relatie van Ernst Heldring; werd niet nader getraceerd:
83.
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Ve r h a g e n , J a n C h r i s t i a a n M a t t h a e u s W i l l e m (geb. 1888). Lid
der fa. Hers en Verhagen, tuinarchitecten te Hilversum: 1233; 1310.
Ve r h o e f f , J o h a n n e s J a c o b u s (1845-1928). 1904-1917 directeur en
1917-1925 commissaris der Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij: 109; 135; 137 (beleid K.N.S.M.); 138; 148 (als
mede-directeur K.N.S.M.); 149; 162 (in verband met Zuid-Amerika Lijn); 215.
Ve r l o o p , i r . J o h a n H e n r i H e r m a n (1874-1962). 1914-1928 directeur
Wilton-Feijenoord, Schiedam: 1147; 1234.
Ve r m a a t , d s . J o h a n G e r r i t H e n d r i k (1880-1964). Mededeling
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 690.
Ve r m e y l e n , A u g u s t (1872-1945). Vlaams literator; 1893 stichter Van nu
en straks; 1901 hoogleraar kunstgeschiedenis te Brussel; 1930 hoogleraar aan
de vervlaamste universiteit te Gent; was enige tijd senator (socialist): 1014.
Ve r r i j n S t u a r t , p r o f . d r . G e r a r d M a r i u s (geb. 1893). Economist
en bankier; 1922-1924 en 1925-1934 hoogleraar Rotterdam; 1934-1940
hoogleraar Utrecht; 1954-1964 hoogleraar Amsterdam; 1940-1954 directeur
Amsterdamse Bank; voorzitter Sociaal Economische Raad: 1059; 1280 (advies
waardevast geld).
Ve r s c h u r e , P e t r u s J o s e p h u s M a r i a (1861-1938). Dir. Verschure
& Co., binnenvaartbedrijf te A'dam en Verschure & Co., scheepwerf en
machinefabriek, id.; lid Kamer van Koophandel: 706 (waterwegen Amsterdam);
723 (id.); 727 vlg. (id.); 786 (id.); 790 vlg. (id.); 793.
Ve r s c h u u r , m r . T i m o t h e u s J o s e p h u s (1886-1945). 1929-1932
minister van arbeid, handel en nijverheid; 1932-1934 id. economische zaken
en arbeid: 806 (opgetreden als minister); 819 vlg. (bezoek Heldring); 829 (sociaal
program); 852 (organisatie econ. dienst buitenland); 862 vlg. (Kon. Holl. Lloyd);
865 vlg. (id.); 869 vlg. (id.); 872 vlg. (id.); 880 (organisatie departement); 884
(econ. voorlichting); 897 vlg. (Econ. Raad en organisatie departement); 900
(id.); 904 (op zoek naar dir.-generaal); 906 vlg. (premie bietenteelt en id.); 908
vlg. (karakteristiek); 915 (vindt dir.-generaal); 918; 924 (anti-dumping); 934
(onderhandelingen met België); 935 (dir.-generaal); 936 vlg. (Econ. Raad); 946
(econ. toestand); 948 vlg. (karakteristiek); 953 (bedrijfsorganisatie); 958
(kiesrecht Kamer van Koophandel); 960 (bezoek Heldring en onderhandelingen
met België); 965 vlg. (Java-China-Japan Lijn); 966 (Raad van Bijstand); 968
vlg. (verzoek steun K.N.S.M.); 973 vlg. (steun scheepvaart); 980 vlg. (Econ.
Raad); 991 (econ. politiek); 1002 (steun scheepvaart); 1011 (handel Argentinië);
1012 (steun scheepvaart); 1020 (natuurmonumenten); 1023 (econ.
wereldconferentie); 1032 (Machtigingswet); 1035 vlg. (Econ. Raad); 1038 (blijft
aan als minister); 1045 vlg. (Agrarische politiek en Econ. Raad); 1046
(taakverdeling); 1047 (Econ. Raad); 1049 (Landbouwcrisiswet); 1053 (id.);
1056 vlg. (Econ. Raad); 1058 vlg. (steun K.N.S.M.); 1060 vlg. (id.); 1062
(loonsverlaging); 1065 vlg. (Commissie handelsverdragen); 1069 (ziekte en
aftreden); 1074; 1158 (Parijse tentoonstelling); 1223 (subsidie Java-China-Japan
Lijn); 1239 vlg. (Econ. Raad); 1375 (kabinetscrisis-1939); 1377 (id.); 1570 vlg.
(steun scheepvaart); 1608.
Ve r s t e e g . Verbonden aan de Kon. Ned. Ind. Luchtvaartmij: 1250.
Ve r s t e r , m r . T.M. Onder-voorzitter, resp. voorzitter Verbond van
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Nederlandsche Werkgevers; voorzitter Anti-Tariefwet-Comité (1912): 179.
Ve s s e m , m r . A n t o n J o h a n v a n (geb. 1887). Advocaat en journalist;
1935 lid Eerste Kamer: 1295; 1308.
Ve s t e r , F r a n c i s c u s P e t r u s J o h a n n e s (1874-1934). Sinds 1892 in
dienst der Ned. Handel-Mij.; 1918-1929 directeur idem: 458; 556 (kwaliteit);
623 (karakteristiek); 793.
Ve t h , p r o f . d r . J a n P i e t e r (1864-1925). Ned. schilder, graficus en
schrijver; 1917-1922 hoogleraar Rijksacademie te Amsterdam: 19 (over Ernst
Heldring); 233 (positieverbetering Duparc); 234 (opvolging Dake); 246 (oratie);
360 vlg. (overweegt aftreden); 363 vlg. (eventuele opdracht regenstenstuk
N.O.T.); 530 (artikel Op ten Noort); 610 (overlijden); 635.
Ve t h , p r o f . d r . P i e t e r J o h a n n e s (1814-1895). 1841 hoogleraar
Oosterse talen, Hebreeuwse oudheden en exegese Oud Testament Franeker;
1842 idem, met inbegrip der wijsbegeerte te Amsterdam; 1864 hoogleraar
etnografie en Islam aan de rijksinstelling tot opleiding van Indische ambtenaren;
1877 hoogleraar etnografie van de Oost-Indische Archipel te Leiden;
mede-oprichter en voorzitter (1873-1884) van het Koninklijk Nederlandsch
Aardrijkskundig Genootschap. Vgl. N.N.B.W., III (1914), p. 1306: 183.
Ve t h - D i r k s , A n n a D o r o t h e a (1863-1929): 610.
V i c t o r E m a n u e l I I I (1869-1947). 1900-1946 koning van Italië: 1173.
V i c t o r i a , K o n i n g i n (1819-1901). 1837-1901 Koningin Gr. Br. en Ierland:
1209.
V i l l e n e u v e , j h r . m r . C a r e l H u b e r t Va l c h a i r e d e (geb. 1897).
Voorzitter Volksraad te Batavia; voorz. Ned. Ondernemersbond: 1251; 1262;
1476.
V i n k , J a c o b u s B a r t h o l o m e u s (geb. 1885). 1919-1949 afgev.-beh.
Belg. Philips N.V., Brussel; 1935-1949 voorzitter Ned. Kamer van Koophandel,
Brussel: 1004 vlg.; 1012.
V i s s e r , E r n e s t e s W i l h e l m (geb. 1888). 1910-1953 in dienst dept. van
justitie; sinds 1939 referendaris. Vanaf 1930 hoofd Bureau naamloze
vennootschappen. Mededeling Ministerie van Justitie, 's-Gravenhage: 1386.
V i s s e r , P i e t e r (1854-1939). Administrateur van Kunsten en
Wetenschappen; vgl. Huizinga, Verzamelde werken, dl. VI (1950), p. 537, die
gewaagt van ‘de voortreffelijke P. Visser’. Mededeling Centraal Bureau voor
Genealogie, Den Haag: 653 (decoraties); 684; 886 (Six-kwestie); 1020
(natuurmonumenten); 1294 (bezoek Philips); 1339 (overlijden en karakteristiek).
V i s s e r , d r . P h i l i p s C h r i s t i a a n (1882-1955). Leider der vier
Karakorum-expedities (1922-1935); o.a. 1938-1940 gezant te Ankara en
1945-1948 Pretoria; 1948-1949 ambassadeur te Moskou. Vgl. zijn bijdrage in
Van Loghem e.a. Wat het leven mij heeft geleerd, p. 241 vlg.: 1417; 1431.
V i s s e r , P.M. Hoofdadministrateur Deli-Maatschappij: 1276.
V i s s e r - H o o f t , J e a n e t t e (1888-16.9. 1939). Deelneemster aan de
Karakorum-exp.: 1417; 1431.
V i s s e r , m r . J o h a n n e s A n t h o n i e d e (1883-1950). 1935-1941
procureur-generaal Gerechtshof Arnhem; 25 juli-10 aug. 1939 minister van
justitie; 1941-1945 raadsheer Hoge Raad: 1378.
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V i s s e r , d r . J o h a n n e s T h e o d o o r d e (1857-1932). 1918-1925 minister
van onderwijs, kunsten en wetenschappen. Dit departement werd in 1918
ingesteld: 229 (minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen); 232 (bezoek
Heldring); 303 (id.); 414; 442 (Academiekwesties); 472 vlg. (actie Ver.
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Rembrandt); 486; 491; 533 (huldiging Voûte en Van Hasselt); 536 (oordeel
Colijn); 576 (id.); 604 vlg. (Parijse tentoonstelling en Olympiade); 784 (kwestie
militaire conventie).
V i s s e r i n g , m r . G e r a r d (1865-1937). O.a. 1897 directeur Kasvereniging
Amsterdam; 1900 idem Amsterdamsche Bank; 1906 president Javasche Bank;
1911 adviseur muntaangelegenheden Chinese regering; 1912-1931 president
Nederlandse Bank: 207 (in verband circulatie Suriname); 242 (credietverlening
buitenland); 250 (uitnodiging voor Londense onderhandelingen); 251 (niet naar
Londen); 254; 273 (comité van advies); 321 (financiële onderhandelingen Parijs);
331 (oordeel over Franse staatsfinanciën); 334 (credietverlening Duitsland);
338 (id. en raad van bijstand); 344 vlg. (valutaconferentie); 356 vlg. (buitenlandse
credietverlening); 374 (financiële conferentie Brussel); 378 (raad van bijstand);
414; 420 vlg. (goudpolitiek); 435 (balanscommissie); 437 vlg. (credietverlening
Duitsland); 445 (bankiersconferentie Parijs); 460 vlg. (bankbeleid); 471 vlg.
(id.); 475 (contra Van Gijn); 485 (conflict Javasche Bank); 487; 500 (afscheid
Trip); 505 vlg. (bankbeleid); 513 (invloed Van Vollenhoven); 518 (relatie
Strauss, Antwerpen); 539 (acceptmaatschappijen); 540 (onderhoud met Schacht
en Norman); 548 (discontomarkt); 552; 556 (opvolging); 559 vlg. (moeilijkheden
Rotterdamsche Bank); 562 vlg. (id.); 586 vlg. (id.); 591 (id.); 592 (voorgenomen
ries naar Zuid-Afrika en Indië); 593 vlg. (bankbeleid); 595 (opvolging); 602
(bankbeleid); 607 (credietverlening Duitsland); 608 vlg. (spoorwegtarieven
Duitsland); 613 vlg. (id.); 620 (id.); 621 vlg. (karakteristiek); 628 (verhouding
tot Duitsland); 641 (begrafenis G.M. Boissevain); 647 (bezoek Heldring); 650
(bankbeleid); 665; 667 vlg. (naar Wieringen; Van Karnebeek); 670 (manifest
vrije handel); 677 (verhouding tot Reichsbank); 681 vlg. (manifest internationale
zakenlieden); 693 (balansvergadering); 741 (onderhandelingen Duitsland); 742
(opvolging); 773 (inkomen); 807 (B.I.B.); 817 (bezoek Zuiderzeewerken); 818
(opvolging); 820 (B.I.B.); 823 (credietverlening Duitsland); 825 (B.I.B.); 830
(id.); 830 vlg. (credietverlening Duitsland); 835 vlg. (opvolging); 852 vlg.
(Younglening); 878 (opvolging De Graeff); 884 (B.I.B.); 889 (verhouding tot
regering); 892 vlg. (Ned. Handel-Mij.); 896 (B.I.B.); 906 (id.); 909 vlg. (id. en
opvolging); 916 (B.I.B.); 930 (opvolging); 932 vlg. (id.); 935 vlg. (id.); 939
vlg. (over het Pond); 943 vlg. (aftreden); 949 (val van het Pond); 956
(vergelijking met Trip); 964 (geen commissaris Ned. Bank); 1035 (in verhouding
tot Van Gijn); 1074 (decoratie).
Vi s s e r i n g - K r a y e n h o f f v a n d e L e u r, M e v r o u w i r.
G e e r t r u i d a C o r n e l i a (geb. 1892). Vissering's tweede vrouw (1926): 742.
V i t r o l l e s , b a r o n d'A r n a u d d e . Sinds 1931 Frans gezant te Den Haag:
1415.
V i v i e r d e S t r e e l , d u : 315.
V l a a n d e r e n , J.C.L.: 309.
V l i e g e n , W i l l e m H u b e r t (1862-1947). De socialistische voorman: 125
(staking-1903).
V l u g t , d r . W i l l e m d e (1972-1944). Was lid der aannemersfirma De
Vlugt en Domhof; 1909-1913 lid Tweede Kamer; 1918 wethouder en 1921-1941
burgemeester van Amsterdam; 1922 lid Eerste Kamer: 1 (inleiding); 408
(benoeming tot burgemeester Amsterdam); 434 vlg. (brug over het IJ); 472 vlg.
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(actie Ver. Rembrandt); 540 (contra Heldring); 555 (tentoonstellingen); 636
vlg. (water-
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wegen en decoraties); 646 (oordeel Van Aalst); 672 (tractaat met België); 674
vlg. (id.); 680 vlg. (id.); 697 vlg. (waterwegen Amsterdam); 700 (id.); 702 (id.);
705 vlg. (id.); 708 (id.); 709 (Heldring aan de lunch); 723 (waterwegen
Amsterdam); 728 vlg. (id.); 740 (waterwegen Amsterdam); 742 (id.); 745 vlg.
(id.); 749 vlg. (id.); 758 vlg. (id.); 762 vlg. (waterwegen Amsterdam); 768 vlg.
(id.); 779 vlg. (id. en reis naar Indië); 785 (waterwegen Amsterdam); 792 (id.);
793 (id.); 797 vlg. (id.); 801 (Ver. Aziatische Kunst) en crisis college B. & W.);
808 (id. en oordeel over kabinet); 818; 821 (waterwegen Amsterdam); 823 (id.);
836 vlg. (credietverlening Duitsland en waterwegen Amsterdam); 840
(waterwegen Amsterdam); 843 (id.); 845 Duitse voorkeurstarieven); 850
(credietverlening Duitsland); 853 (decoraties); 854 (waterwegen Amsterdam);
857 (id.); 859 (Kon. Holl. Lloyd); 861 (id.); 865 (id.); 870 (id.); 915
(Paleis-Raadhuiskwestie); 950 vlg. (handhaving orde); 980 (eredoctor); 1012;
1030 vlg. (gemeentefinanciën); 1051 (demonstratie stadion-1933); 1162
(stadhuiskwestie); 1224 (id.); 1230 (opvolging Röell); 1295; 1319 (verwacht
aftreden); 1324 (opvolging); 1445 vlg. (luchtafweer Amsterdam).
Vo l c k m a r , P a t r i c k D. (overleden 1955). Noors bankier; president Norske
Handelsbank: 326; 328; 344 (valutaconferenties).
Vo l k e n b o r n , H a n s . Duitse neef van Heldring; in dienst der Kon. Ned.
Stoomboot-Mij.: 1216.
Vo l k e r , i r . : 738.
Vo l l e n h o v e n , p r o f . m r . C o r n e l i s v a n (1874-1933). 1901-1933
hoogleraar mohammedaans en staatsrecht, Leiden: 194 (maatregelen eerste
wereldoorlog).
Vo l l e n h o v e n , J o o s t v a n (1866-1923). 3 j.H.B.S.; twee jaar werkman
bij machinefabriek Fijenoord te Rotterdam; bij vader in houtkoperij, 1889 bij
Deli-Maatschappij op Sumatra; 1902 hoofdadministrateur idem; 1909 terug in
Nederland; 1913 lid Tweede Kamer; 1914 lid Nederlandsche Overzee Trust
Maatschappij, gedelegeerd commissaris en in feite directeur; 1916-1925 directeur
Nederlandsche bank. Vgl. Vissering, Joost van Vollenhoven, De Jong,
wetgeving, p. 138: 194 (in verband met maatregelen eerste wereldoorlog); 196
vlg.; 213 (id.); 218; 247; 251; 252; 273 (directeur Ned. Bank); 301; 309; 311
vlg. (missie naar Parijs); 318 (oordeel Colijn); 319 vlg.; 330 vlg.; 392
(geridderd); 421 (commissaris Holl. Stoomboot Mij.); 460 vlg. (beleid Ned.
Bank); 471 vlg. (id.); 485 (id.); 500 (afscheid Trip); 513 (overlijden en
karakteristiek); 559 (positie Müller & Co.).
Vo l l e n h o v e , d r . M a u r i t s W i l l e m R a e d i n c k v a n (geb. 1882).
Ned. diplomaat, o.a. 1919-1921 gezant in Madrid: 261 (in verband met Wilhelm
II); 308 (benoeming gezant Brussel).
Vo n k . Agent Kon. Holl. Lloyd te Buenos Aires: 422; 427.
Vo n k , m r . K. Hoogleraar verkeerseconomie Amsterdam: 1156; 1176; 1430.
Vo o r b e y t e l , m r . M a r i u s C o r n e l i s M a r i (geb.1881).1905journalist
Alg. Handelsblad; 1907-1940 Parijs correspondent idem; 1917 alg. secretaris
Ned. Kamer van Koophandel te Parijs; 1940 en 1944-1949 persattaché Ned.
ambassade Parijs: 316.
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Vo o r s t t o t Vo o r s t , L o u i s F r a n ç o i s J o s e p h M a r i e , b a r o n
v a n (1870-1939). 1922-1937 lid Tweede en 1937-1939 lid Eerste Kamer: 908
vlg. (premie beetwortelsuikerindustrie); 922 vlg. (antidumping); 1295.
Vo o r s t t o t Vo o r s t , m r . S w e d e r
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G o d f r i e d M a r i e v a n (geb. 1910). 1934 adj. commies dep. van buitenlandse
zaken; vervolgens in diverse diplomatieke functies, o.a. te Brussel, Madrid,
Straatsburg en Washington: 1322.
Vo o r t v a n Z i j p , d s . C o e n r a a d v a n d e r (1871-1935). 1908-1925
lid Tweede Kamer, sinds 1924 burgemeester van Maartensdijk. Mededeling
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 473.
Vo o r t h u y s e n , W i l l e m G e o r g e F r e d e r i k v a n (geb. 1896): 895.
Vo o y s , p r o f . i r . I s a a c P i e t e r d e (1875-1955). O.a. 1911-1930
hoogleraar Delft; 1930-1941 directeur Alg. Kunstzijde Unie N.V.; 1933
voorzitter Economische Raad. Broer van de neerlandicus prof. dr. C.G.N. de
Vooys. Hij publiceerde enige gedichtenbundels en was van 1905-1930
mede-redacteur van De Beweging. Hij was minister van economische zaken in
het kortstondige vijfde Colijn-ministerie in 1939: 200 vlg. (in verband met
maatregelen eerste wereldoorlog); 1035 (Econ. Raad); 1049 (id.); 1056 (id.);
1065 (Commissie handelsverdragen); 1080 (id.); 1094 (Econ. Raad); 1139 (id.);
1147 (missie Zuid-Amerika); 1149 (industrialisatie); 1150 (missie
Zuid-Amerika); 1201 (Econ. Raad); 1232 (id.); 1377 vlg. (kabinetscrisis-1939);
1426 (bespreking met Sluyzer); 1608.
Vo r m , W i l l e m v a n d e r (1873-1957). Oorspr. en in de eerste plaats
kolenhandelaar; Scheepvaart- en Steenkolenmij, reder, o.a. president-comm.
Holland-Amerika Lijn: 988; 992 (staking); 1089 (scheepvaartsteun); 1181 (id.);
1320 (kunstschenkingen); 1438 vlg. (Kon. Holl. Lloyd); 1443 (id.).
Vo r r i n k , J a c o b u s J a n (1891-1955). Leider S.D.A.P. en P.v.d.A.;
1935-1946 lid Eerste, sinds 1946 id. Tweede Kamer: 1492.
Vo s , i r . H e i n (geb. 1903). 1945 minister van handel en nijverheid en
1946-1948 id. verkeer en waterstaat; daarna dir. Centrale Arb. verz.- en
depositobank te Den Haag: 1458 (opgetreden als minister).
Vo s , H e r m a n (1889-1952). Belgisch politicus; o.a. 1925-1932
volksvertegenwoordiger; 1944-1946 minister van openb. werken; 1946-1947
id. openb. onderwijs. Vgl. Winkler Prins, dl. 18 (1954), p. 272: 680 (tractaat
met België); 768 (id.).
Vo s , d r . I s i d o o r H e n r y J o s e p h (1887-1943). Arts; 1921-1929 en
1933-1935 wethouder Amsterdam; sinds 1928 lid Tweede Kamer. Mededeling
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 711 vlg. (wethouderscrisis-1927
Amsterdam); 724 (opvolging Boissevain als Kamerlid); 755 (candidatuur Tweede
Kamer); 766 (id.); 1024 (lezing Van Hamel); 1195 (chantagegeval Colijn);
1282; 1592.
Vo s v a n S t e e n w i j k , m r . G o d e r t W i l l e m b a r o n d e (1895-1940).
Ned. diplomaat, laatstelijk gezant te Boedapest: 761 (Genève); 1159
(kwalificatie); 1184 (id.); 1189 (bestemd voor Berlijn); 1205 (opvolging Van
Limburg Stirum); 1280 (hokvastheid); 1416.
Vo s v a n S t e e n w i j k , d r . J a c o b E v e r t b a r o n d e (geb. 1889).
1933 burgemeester van Zwolle; 1937-1941 idem van Haarlem; 1945-1954
commissaris van de Koningin in Noord-Holland: 1310 (Duincommissie); 1416.
Vo s v a n S t e e n w i j k , m r . W i l l e m L o d e w i j k b a r o n d e
(1859-1947). 1920-1946 lid en sinds 1929 voorzitter Eerste Kamer.: 784 (kwestie
militaire conventie); 1292 (huldiging Ter Haar).
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Vo s s y a n . Russisch volkscommissaris: 1448.
Vo û t e , G u s t a v e A n t o i n e (geb. 1886). Koopman: 1339 vlg.
Vo û t e , J a n L o d e w i j k (geb. 1904): 1339 vlg.; 1364.
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Vo û t e , M a r i P a u l (1856-1928). Koopman te Amterdam: 190; 233; 395;
407; 452; 472 vlg.; 526; 533; 625 (karakteristiek); 684; 775 vlg. (overlijden en
karakteristiek).
Vo û t e , M a r i e P a u l (1882-1955). Directeur Mirandolle Voûte & Co. te
Amsterdam, importmaatschappij van Indische produkten; o.a. commissaris
Stoomv. Mij. ‘Nederland’: 212 (in verband met maatregelen eerste
wereldoorlog); 301; 309; 311 vlg.; 626 (karakteristiek); 755; 1256.
Vr e d e n b u r c h , j h r. d r. C a r e l G e r a r d Wi l l e m F r e d e r i k v a n
(1874-1930). Diplomaat, laatstelijk gezant te Brussel: 241; 718 (overlijden);
721 (id.).
Vr e d e n b u r c h , j h r. m r. H e n d r i k F r e d e r i k L o d e w i j k K a r e l
v a n (geb. 1905). O.a. ambassadeur te Bonn, Rome; permanent
vertegenwoordiger Nederland bij Verenigde Naties te New York: 1322; 1489;
1491.
V r e e d e , E w o u d A d r i a n u s (geb. 1889). Kapitein ter zee; 1936 chef staf
zeemacht Ned.-Indië: 1250; 1316; 1337.
V r e e d e - d e M a r e t Ta k , J o h a n n a M a r i a P e t r o n e l l a (1896-1949):
1316.
V r i e s , p r o f . m r . C a r l W i l h e l m d e (1882-1967). 1925-1952
hoogleraar, Rotterdam; lid van talrijke staatscommissies, vruchtbaar auteur:
1035 (kabinetsformatie-1933).
V r i e s , p r o f . m r . F r a n ç o i s d e (1884-1958). 1913 lector en 1918
hoogleraar, Rotterdam; 1945-1954 idem, Amsterdam; 1950-1958 voorzitter
Soc.-Econ. Raad: 1036 (Econ. Raad); 1045 (Ver. v. waardevast geld); 1049
(aanval op de gouden standaard); 1059; 1084 (landbouwsteun); 1086
(Landbouwrapport); 1119 (Econ. Raad); 1175 (evenredige vrachtverdeling);
1227 vlg. (kabinetsformatie-1937); 1239 vlg. (Econ. Raad); 1268
(verkeersordening); 1288 (ordenaar); 1293 (id.); 1315 (toestand staatsfinanciën).
V r i e s , H.P. d e . Inspecteur Kon. Ned. Stoomboot-Maatschappij: 1355.
V r i e s , H.P. d e . Advocaat; zoon van de vorige: 1355; 1372.
V r i e s , L o u i s d e . Ned. toneelspeler, aanvankelijk dilettant, ontdekt door
Louis Bouwmeester; debuut in 1902. Geliefde rollen o.a. Pancras Duif in
Heijermans' Schakels, Hendrik IV (Pirandello) Shylock en Sachel in Ghetto
van Heijermans: 529; 724.
V r i e s , d r . M a x d e : 440.
V r i e s C z n . , m r . d r . S i m o n d e (1869-1961). 1918-1921 minister van
financiën. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 229
(minister van financiën); 354 (credietverlening Duitsland); 462 (id.); 501 (id.);
610 (id.); 992 (staking).
V r i j m a n , J o h a n n e s A n t o n i u s W i l l e b r o r d u s (1865-1954).
1888-1924 werkzaam bij het toenmalige bureau voor de gebouwen van
onderwijs, laatstelijk als rijksbouwmeester. Mededeling van de
Rijksgebouwendienst, Den Haag: 303.
Wa a l , B.H. d e . 1901-1918 administrateur, chef tweede afdeling ministerie
van buitenlandse zaken: 232.
Wa a l M e y e r , d e . Vertegenwoordiger van Zuid-Afrika, Ottowa: 1361.
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Wa a l s , d r . L e e n d e r t J a n v a n d e r (1883-1940). 1901-1911 en 1914
tot zijn dood in dienst dep. van koloniën; 1911-1914 in Buitenzorg. Mededeling
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 1060; 1079; 1219.
Wa a r d e n , J a n v a n d e r , g e n a a m d J o h n (1872-1919). Werkzaam
bij Stoop & Co. in Londen en vervolgens bij de firma Burdet en Druyvestein
te Amsterdam. Mededeling Bevolkingsregister, Am-

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1817
sterdam: 54 (jeugdjaren met Ernst Heldring); 75 vlg. (vriend in Londense tijd
van Ernst Heldring); 210.
Wa d h a m , W i l l i a m H. Am. lid van de Commissie voor de Volkerenbond;
republikein; geen biografische gegevens. Meded. redactie Encycl. Brit.: 300.
Wa e r d e n , i r . J o h a n n e s v a n d e r (1877-1948). 1928-1938 directeur
N.V. Ver. Blikfabrieken te A'dam. Mededeling Centraal Bureau voor
Genealogie, Den Haag: 913; 1315.
Wa e r d e n , d r . i r . T h e o d o r u s v a n d e r (1876-1940). 1902-1925 leraar
H.B.S., A'dam; 1918-1940 lid Tweede Kamer. Mededeling Centraal Bureau
voor Genealogie, Den Haag: 745 (waterwegen Amsterdam); 937 (Econ. Raad);
1220; 1593.
W ä t j e n , W. Eén der leiders van de Prüfungsstelle der Deutschen Eisen- und
Stahlindustrie (1916-1919): 227; 228.
Wa g e n a a r . Verbonden aan de Netherland Eastern Forces Intelligence Service:
1474 vlg.
Wa g e n a a r , W i l l e m (geb. 1895). 1924-1936 verbonden aan het ministerie
van financiën; 1937 lid Tweede Kamer: 1429.
Wa l l B a k e , H e r m a n W i l l e m A l e x a n d e r v a n d e n (geb. 1906).
Aanvankelijk artillerie-officier; 1930 in dienst Bataafsche Petroleum
Maatschappij; 1948 id. Ned. Participatie Mij.; 1950 directeur en 1962 president
directeur Ned. Handel-Maatschappij; 1964-1970 president Algemene Bank
Nederland: 1662.
Wa l l e n b e r g , M a r c u s L a u r e n t i u s (1864-onbekend). Zweeds
bankdirecteur en onderhandelaar, manager Stockholms Enskilda Bank. Vgl.
Vem Är Det?, p. 866: 313; 315; 326; 328; 344 (valutaconferenties).
Wa l l e r , d r . A r n o u d (geb. 1917). Dir. Albatros Superfosfaatfabrieken
N.V.: 359; 1364; 1374.
Wa l l e r , d r . i r . F r a n ç o i s G e r a r d (1860-1935). President-directeur
Ned. Gist- en Spiritusfabriek te Delft: 238 (commissie van bijstand); 244; 254
(id.); 332 (Parijse onderhandelingen); 345 vlg. (credietverlening Duitsland);
369; 383 (id.); 438; 540 (raad van bijstand); 622 (karakteristiek); 670 (manifest
vrije handel); 684 (werkgevers in de politiek); 712 vlg. (liberale partij); 714
(over Beelaerts); 715 (geschenk Wilhelmina); 718 (Ver. v. Econ. Politiek); 724
(candidatuur Van Kempen); 732 (id.); 753 (Genève); 755 vlg. (Belgische
kwestie); 765 (kamerlidmaatschap Droogleever Fortuyn); 774 vlg. (id.); 930
(econ. toestand); 948 vlg. (positie gulden); 956 (Vissering); 962 vlg. (financiën
Vrijheidsbond); 967 (econ. verhouding Duitsland); 981 (buitenlandse
handelspolitiek); 1001 (candidatuur Van Kempen); 1002 (boycotactie Duitsland);
1017 (econ. politiek); 1025 (verkiezingsprogramma); 1045 (correspondentie
met Heldring); 1062 (voorstander devaluatie); 1099 vlg. (overlijden Kalff);
1120 vlg. (overlijden en karakteristiek); 1601 vlg. (brief Heldring).
Wa l l e r , i r . J a c o b M a r i n u s (geb. 1884). Ingenieur bij de
petroleumexploitatie: 359.
Wa l r é d e B o r d e s , m r . d r . J a n v a n (1894-1947). Sinds 1921
verbonden aan het secr.-generaal van de Volkenbond: 762; 814; 817 vlg.
Wa l r e e , E m i l e D a v i d v a n (1871-1950). 1892-1901 in Ned. consul.
dienst; gehuwd met een Japanse vrouw; 1901-1918 werkzaam bij Ned.
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Handel-Maatschappij te Amsterdam, sinds 1913 als directeur; 1920-1925
directeur Twentsche Bank, Amsterdam; 1929-1950 commissaris Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Van Van Walree is een aantal brieven
aan Heldring bewaard gebleven uit de jaren 1897-
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1927, in Collectie-Heldring, Rijksarchief, Den Haag: 54 (jeugdjaren met Ernst
Heldring); 57 (school-resultaat); 106; 126; 163 (in verhouding tot Wilmink);
172; 175; 203; 209 (verhouding tot Van Aalst); 210 (fusiemogelijkheid met
Heldring & Pierson); 214 vlg. (wil ontslag bij Ned. Handel-Mij.); 216 evt.
regeling van zijn opvolging); 221 (aftreden); 349 (directeur Twentsche Bank);
359; 377; 416 (credietverlening Duitsland); 417 (over Roelvink); 419 (Kon.
Holl. Lloyd); 421 (id.); 433 (id.); 437 (id. en K.N.S.M.); 444 (geen commissaris
Kon. Holl. Lloyd); 461 (over Ned. Bank); 485 (verlies Ned. Bank); 546 (fin.
positie Fentener van Vlissingen); 550 (heengaan Van Aalst); 553 (id.); 557
(wenst Heldring als president Ned. Handel-Mij.); 564 vlg. (moeilijkheden
Rotterdamsche Bank); 588 (heengaan); 607 (id.); 739 (teruggekeerd in
Nederland); 742 (Javasche Bank); 825 (B.I.B.); 830 (id.); 891 (getipt als
dir.-generaal econ. zaken); 904; 944 (opvolging Vissering); 973 (steun
scheepvaart); 1007 (Econ. Raad); 1029 (Matsoeoka); 1054 (toestand Ned.
Handel-Mij.); 1084 vlg. (opstel devaluatie); 1096 (consortium voor Ned.
Handel-Mij.); 1177 (voorstander devaluatie); 1313 (toestand staatsfinanciën);
1315 (id.); 1392 (opvolging Crena de Iongh); 1399 (politiek Japan); 1399
(opvolging Crena de Iongh); 1401 (id.); 1448 (Russische handelsdelegatie);
1557.
Wa m b e r s i e , E m a n u e l . Oprichter in 1820 van de cargadoorsfirma
Wambersie & Zoon te Rotterdam: 140.
Wa n s i n k , d r s . D.J.: 617 (tractaat met België); 645 (overeenkomst met
Duitsland); 1158 (Econ. Voorlichtingsdienst).
Wa r b u r g , M a x . M o r . (1867-onbekend). Duits bankier van het Hamburgse
Huis Warburg & Co.: 614 (credietverlening Duitsland).
Wa r b u r g , P a u l , (1868-1931). Uit het Hamburgse bankiersgeslacht; firmant
bank Kuhn, Loeb & Co. New York: mede-oprichter en 1914-1918 lid en
vice-president Federal Reserve Board: 344 (valutaconferenties); 614
(credietverlening Duitsland).
Wa r d , D u d l e y . Een ambtenaar van de Treasury. Vgl. Oppenheimer,
Stranger, p. 374: 285.
Wa r n e r s , P h i l i p A n n e (1888-1952). Architect; buurman van Heldring
op de Lairessestraat no. 96: 1312.
Wa r n i n g : 1255; 1263.
Wa s s e r m a n n . Duits onderhandelaar over credietverlening: 338.
Wa s z i n k , m r . M a r i n u s A l p h o n s e (1881-1943). 1926-1929 minister
van onderwijs, kunsten en wetenschappen: 653 vlg. (decoraties en
Rijksacademie); 702 (behoud van natuurmonumenten).
Wa v e r e n , W i j n a n d v a n (geb. 1880). Directeur der N.V. Van Waveren's
Graanhandel te Haarlem, waarvan in 1916 een vestiging in Argentinië ontstond:
1020; 1137.
We e d , C h a r l e s F r e d e r i c k (1874-1940). Am. bankier; sinds 1917
vice-president First National Bank of Boston. Vgl. Who was who in America,
vol. 1 (1943), p. 1315: 1367.
We e l , m e j . v a n : 770.
We i n e r , L u d w i g . Directeur Union Bank te Wenen: 600 vlg. (Bank v.d.
Middell. Zee); 638 vlg. (id.).
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We i r , c o l o n e l . Lid der firma Mac Leod, Young & Weir te Toronto: 1356.
We i r , l i e u t . - c o l . J a m e s G o r d o n (geb. 1888). Canadees financier;
dir. Mc. Leod, Young, Weir & Co. Vgl. The Canadian Who's Who, vol. V.,
1949-1951, p. 1041: 1356.
We i r d a l e , l o r d . Werd niet nader getraceerd: 260.
We i s e , P a u l A r t h u r (1871-1945): 371.
We i s s , A. 1931-1940 lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken
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voor Amsterdam: 512; 958.
We l k e r , J o h . W. (geb. 1870). Dir.-gen. Franz Haniel & Co., Duisburg. Vgl.
Wer ist's? (1935), p. 1710: 752.
We l l e s , S u m m e r (1892-1961). Am. politicus en diplomaat; o.a. 1933-1937
plv. onderstaatssecretaris van buitenl. zaken; 1937-1943 onderstaatssecretaris
id. en feitelijk leider departement: 1349 vlg.; 1440; 1442.
We l t e r , C h a r l e s J o s e p h I g n a c e M a r i e (geb. 1880). 1925-1926,
1937-1939 en 1939-1941 minister van koloniën. Hij was de eerste katholieke
minister van koloniën. Vgl. Duynstee, Kath. Tweede-Kamer-fractie, p. 121: 618
(minister); 645 vlg. (kabinetscrisis-1926); 667 (karakteristiek); 878 vlg.
(opvolging De Graeff); 898 (id.); 908 (getipt voor dir.-generaal); 962
(bezuinigingscommissie); 966 (id.); 979 vlg. (id.); 994 vlg. (id.); 1020 (id.);
1029 (Matsoeoka); 1030 (versterking in Indië); 1036 (Econ. Raad); 1065
(Commissie handelsverdragen); 1119 (voorstander devaluatie); 1147 (missie
Zuid-Amerika); 1166 vlg. (getipt als gouverneur-generaal); 1229 vlg. (wederom
minister); 1232 vlg. (bezoek Heldring); 1253 (samenwerking met
gouverneur-generaal); 1257 (id.); 1283 vlg. (onderhoud met Heldring); 1286
(samenwerking met gouverneur-generaal); 1315 (marine-attaché Japan); 1377
vlg. (kabinetscrisis-1939); 1382 vlg. (id.); 1401 vlg. (geblokkeerde saldi
Java-China-Japan Lijn); 1411 (commissie uit de handel); 1413 vlg. (Anic en
samenwerking met gouverneurgeneraal); 1416; 1425 (commissie van overleg);
1428 (gezantschap Cairo); 1432 vlg. (aankoop marinemateriaal); 1435; 1588.
We l y , A n t o o n v a n We l i e ; ook geschreven: Va n (1866-1957). Ned.
Schilder. Vgl. Mauclair, van Welie: 364 vlg.
We n c k e b a c h , i r . H e n r i J o h a n E d u a r d (1861-1924). Grondlegger
en eerste directeur van Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken te IJmuiden.
Vgl. over hem Joh. de Vries, Hoogovens IJmuiden 1918-1968, blz. 40 vlg.: 223.
We n d e l a a r , m r . W i l l e m C a r e l (1882-1967). 1919-1934 burgemeester
van Alkmaar; 1933-1946 lid Tweede Kamer; 1948-1956 lid Eerste Kamer;
voorzitter Liberale Staatspartij: 963 (ondervoorzitter Vrijheidsbond); 1035
(kabinetsformatie-1933); 1084 (fin. steun Vrijheidsbond); 1280 (leiding
Vrijheidsbond); 1282 vlg. (lidmaatschap Eerste Kamer Heldring); 1293
(aftreden).
We n t h o l t , d r . i r L u d o l p h R e i n i e r (1885-1946).Waterstaatsingenieur;
1919-1920 leider aanleg Maas-Waalkanaal; 1928-1935 hoofd dienst aanleg
Twenthe-kanalen. Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag:
697 vlg. (waterwegen Amsterdam); 700 (id.); 702 vlg. (id.); 716 (id.); 723 (id.);
727 vlg. (id.); 742 (id.); 745 vlg. (id.); 753 vlg. (id.); 758 vlg. (id.); 762 vlg.
(id.); 766 (id.); 826 (id.); 841 (id.);
We r f f , Va n d e r . Tweede officier ‘Nieuw Amsterdam’: 1340.
We r k , A d r i a n u s v a n d e (1870-1935). 1899 lid der firma F. Korff &
Co., cacao- en chocoladefabrieken te Amsterdam; na de omzetting van het
bedrijf in 1929 tot n.v. directeur, te zamen met B. Heldring (1900-1904), oudste
zoon van ir. A. Heldring. Mededeling van de heer B. Heldring, directeur van
Korff's Koninklijke Cacao- en Chocoladefabrieken N.V. te Amsterdam: 53 vlg.
(jeugdjaren met Ernst Heldring); 62 (leerling Spaans met Ernst Heldring); 63;
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70 (met Ernst Heldring op reis naar West-Indië); 99; 1145 (overlijden en
karakteristiek).
We r t h e i m , H e n d r i k (1868-1928). Mededeling Centraal Bureau voor
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Genealogie, Den Haag: 92.
We r t h e i m , H e n d r i k P i e t e r (geb. 1872). Mededeling Centraal Bureau
voor Genealogie, Den Haag: 64.
We r t h e i m , K a r e l (1843-1884). Bankier te Amsterdam: 92.
We r t h e i m , J o h a n n a S a r a h (1871-1921). Mededeling Centraal Bureau
voor Genealogie, Den Haag: 39 (schooljaren met Ernst Heldring).
We r t h e i m - Va n H e u k e l o m , H e n r i ë t t e v a n (1842-1926): 92.
We s s e l . Verbonden aan de Ondernemersbond te Batavia: 1251.
We s s e l , B a r t (1894-1939). Journalist 1920-1933 tweede correspondent
Alg. Handelsblad te Berlijn; 1933-1939 eerste id. te Brussel. Vgl. necrologie
Alg. H. blad, 3 oktober 1939, avond, p. 2: 1015.
We s s e l i n g . Directeur Hollandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam:
1222.
We s s e l s . Agent Kon. Holl. Lloyd te Buenos Aires: 422; 425; 427; 437.
We s s e l s , A d r i a a n C. (1867-1960). Onderwijzer; vakbondsbestuurder;
1919-1932 directeur van de Haven Arbeids Reserve te Amsterdam. Vgl. Rüter,
Spoorwegstakingen, p. 252; Jaren van strijd, p. 43, en (met foto) De Prins van
30 januari 1903, (p. 60). Mededeling dr. J.H.A. Ringeling, Amsterdam: 117;
120.
We s t e n d o r p , m r . H e r m a n K a r e l (1868-1941). Na enige jaren
advocatuur in de leiding van de bank Westendorp & Co. te Amsterdam; 1914
voorzitter der Vereeniging van commissionnairs-geldgevers; trekt zich in 1925
uit zakenleven terug en wijdt zich geheel aan de kunst. Befaamd collectionneur
van Aziatische kunst. 1927-1941 voorzitter der Veereniging tot het vormen
eener Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst; 1918-1941 voorzitter
der Vereeniging van Vrienden van Aziatische Kunst; 1922-1940 voorzitter der
Commissie van Toezicht op de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten. Aan
Westendorp, een zijner vrienden, wijdde Heldring een In Memoriam, in Maandbl.
Amstel (1941), p. 121: 234 vlg. (opvolging Dake); 346 (verliezen Rotterdamsche
Bank); 629 (decoratie); 654 (id.); 655 (Rijksacademie); 770; 957; 1000; 1294
(bezoek aan Philips); 1341 (bezoek New York); 1343 vlg. (huwelijk mej. H.
Heldring); 1346.
We s t e n d o r p - O s i e c k , J.E. Schilderes: 629; 1341; 1343 vlg.; 1346.
We s t e n e n k , L o u i s C o n s t a n t (1872-1930). 1914 gouverneur van
Sumatra's Oostkust, lid Volksraad, lid Raad van Ned.-Indië: 381.
We s t e r d i j k , M a x (geb. 1891): 1441.
We s t e r m a n , W i l l e m (1864-1935). 1902 secr. Rotterdamsche Bankver.;
1094 directeur idem; 1908-1924 president idem: 196; 318; 347 (oprichting Holl.
Bank v.d. Middell. Zee); 412 (fusieplannen scheepvaart); 559 (moeilijkheden
Rotterdamsche Bank); 566 vlg. id.); 584 vlg. (id. en Bank v.d. Middell. Zee);
590 vlg. (id.); 599 vlg. (id.); 624 (reputatie); 640 Bank v.d. Middell. Zee); 927
(Intern. Kamer van Koophandel).
We s t e r m a n H o l s t i j n , m r . J a n (1882-1966). 1908-1918 verbonden
aan Ned. Bank; 1918-1921 idem Javasche Bank, Batavia; 1921-1933 directeur
Ned. Bank; 1933-1941 en 1945-1947 dir.-secretaris idem: 588 (kwestie Javasche
Bank); 607 (bankbeleid); 621 (karakteristiek); 773 (bijverdiensten); 933
(opvolging Vissering); 981; 1128 vlg. (positie gulden); 1389 (ziekte Trip).
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We s t e r v e l d , E v e r t P i e t e r (1873-1964). 1922-1925 minister van marine:
455 (optreden als minister); 536 (oordeel Colijn); 576.
We s t e r w o u d t , m r . W i l l e m J a n M a r i a (1858-1952). 1882 secr. en
1908 dir. Nat. Hyp. Bank; 1895-1931 directeur Holl. Sociëteit v. Levensverz.
A'dam, 1914-1938 comm. Ned. Bank: 622.
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We s t h o f f : 1336; 1381.
We s t m a n : 753.
We y d e n , d r . v a n d e r : 895.
We y e r , p r o f . G.A.P h . : 1484; 1486 vlg.
W h i t e . President Dominion Securities, Toronto: 1358.
W h i t e , H e n r y . Amerikaans diplomaat; o.a. ambassadeur in Rome en Parijs:
228; 292 vlg.; 312.
W i a r d i B e c k m a n n , H e r m a n n u s B e r n a r d u s (1870-1955).
Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 54 (jeugdjaren met
Ernst Heldring).
W i a r d i B e c k m a n , d r . H e r m a n B e r n a r d (1904-1945).
Hoofdredacteur; sinds 1937 lid Eerste Kamer: 1295; 1457.
W i b a u t , F l o r e n t i u s M a r i n u s (1859-1936). 1897 lid S.D.A.P.; 1907
lid gemeenteraad Amsterdam; 1914 wethouder v. volkshuisvesting (eerste ‘rode’
wethouder in Ned.); 1922-1935 lid Eerste Kamer: 239 (commissie van bijstand);
399 (over Tellegen); 540 vlg. (contra Heldring); 645 (waterwegen Amsterdam);
673 (tractaat met België); 705 (waterwegen Amsterdam); 712 (aftreden als
wethouder); 716; 719 (Genève); 845 (Duitse voorkeurstarieven); 850
(credietverlening Duitsland); 859 (Kon. Holl. Lloyd); 870 vlg. (id.); 936
(aftreden); 937 (Econ. Raad); 950; 961; 1319 (verhouding tot De Vlugt).
W i c h e r s : zie Va n B u t t i n g h a W i c h e r s .
W i c h e r s , J o h a n C o r n e l i s (1865-1908): 79.
W i c k e v o o r t C r o m m e l i n , J o a n M a r i t s v a n (1867-1939).
Oudluitenant ter Zee 1e kl. Koninklijke Nederlandsche Marine: 63.
W i d e n e r , J o s e p h E. (geen geboortejaar, overleden in 1943). O.a. directeur
Baltimore Ohio Railroad Comp. Vgl. Who was who in America, vol. 2: 1348.
W i e b e n g a , J a n G e r c o (geb. 1889). Dir. en commissaris van
cultuurondernemingen; 7.1.1939-15.3. 1940 commissaris H. Albert de Bary &
Co. N.V., A'dam. Mededeling dezer N.V.: 1387 vlg.; 1439.
W i e g m a n , M a t t h i e u (1886-1963). Ned. schilder: 248.
W i e r d s m a , F r e d e r i k W i l l e m R y p p e r d a (geb. 1905): 1341.
W i e r d s m a , J o h a n R y p p e r d a (1873-1948). 1906 directeur
Holland-Amerika Lijn; 1919 president-directeur idem. Zoon van J.V. Wierdsma:
244 (verhouding tot K.N.S.M.); 251; 255; 341; 347 (verbinding Oost-Azië);
411 vlg. (verhouding tot Kon. Holl. Lloyd; 417 (id.); 608 (overeenkomst met
België); 793 (V.N.S.); 846 (V.N.S.).
W i e r d s m a , J a n Vo l k e r t (1846-1917). President-directeur
Holland-Amerika Lijn: 157; 244 (verhouding tot K.N.S.M.).
W i l c o k s . Zuid-Afrikaan: 709.
W i l d e , D e . Adjunct-adviseur Oost-Aziatische Zaken in Batavia: 1257.
W i l d e , A.C. v a n d e r . 1900 tot 1907 agent van de N.V. Internationale
Crediet- en Handels-Vereeniging Rotterdam. Vgl. het Gedenkboek van deze
onderneming. Bij het departement van Buitenlandse Zaken was deze naam
onbekend: 213.
W i l d e , m r . J a c o b A d r i a a n d e (1879-1956). 1918-1933 en 1939-1948
lid Tweede en 1948-1952 lid Eerste Kamer; 1933-1937 minister van
binnenlandse zaken; 1937-1939 idem van financiën: 1038 vlg. (opgetreden als
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minister); 1042 (kabinetsformatie-1933); 1063 (kwestie loonsverlaging); 1073
(bezoek Naardermeer); 1229 vlg. (wederom minister); 1242 (verloop
kabinetsformatie-1937); 1313 (toestand staatsfinanciën); 1342 (aftreden); 1375
(kabinetscrisis-1939).
W i l d m a n . Engels consul-generaal te Amsterdam: 713.
W i l g r e s s , L e o l y n D a n a (geb. 1892). Canadees diplomaat; sinds 1944
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op ambassadeursniveau. Vgl. The Canadian Who's Who, vol. IV, 1961-1963,
p. 1173: 1361.
W i l h e l m I, K e i z e r (1797-1888). 1858 regent, 1861 Koning van Pruisen;
1871-1888 Duits Keizer: 294.
W i l h e l m I I , k e i z e r . 1888-1918 keizer van Duitsland: 247; 260 vlg.
(aftreden en vlucht naar Nederland); 267 vlg. (id.); 306 vlg.; 330 (aanwezigheid
politiek bezwaar); 336 (eis tot terechtstelling); 355; 484 (houding Frankrijk);
1111 (Hitler).
W i l h e l m v a n P r u i s e n , K r o o n p r i n s (1882-1951). Vluchtte 13
november 1918 naar Nederland en verbleef tot 9 november 1923 op Wieringen;
vestigde zich vervolgens in Duitsland: 261 (vlucht naar Nederland); 484
(toezicht); 512; 514.
W i l h e l m i n a (1880-1963). Koningin van Nederland: 176 (in verband met
de ontwikkeling der Mij. ‘Sabang’); 210 (maatregelen eerste wereldoorlog);
225 (kabinet Cort van der Linden); 229 vlg. (kabinetsformatie-1918); 237 (in
verband met schepenroof en gezantschap Washington); 238 (convooiplan); 242
(kabinetsformatie Ruys-1918); 287 vlg. (brief aan Wilson); 292 (id.); 293
(uitnodiging Wilson); 302 (verhouding tot Frankrijk); 304 (onderhoud met
Heldring); 335 (zou anti-vreemdeling zijn); 457 (inkomen); 472 vlg. (actie Ver.
Rembrandt); 477 (huldeblijk); 479 (wil Heldring spreken); 487 (convooikwestie);
491 (openbare financiën); 513 (kabinetscrisis-1923); 555 (wetsontwerp
Holl.-Zuid-Afrika Lijn); 613 (in verband met Baron Gevers); 648
(kabinetscrisis-1926); 664 (kabinetscrisis-1926; het hof; haar ondankbaarheid;
Treub); 682 vlg. (oorlogsverklaring-1917); 698 (bezoek Amsterdam-1927); 708
(congres Internationale Kamer van Koophandel); 715 (econ. voorlichting Juliana
en geschenk); 725 (Intern. Kamer van Koophandel); 732 (id.); 763 vlg.
(onderhoud met Heldring); 792 (congres Intern. Kamer van Koophandel); 795
(id.); 797 vlg. (id.); 808 (onderhoud met minister Reymer); 854 (waterwegen
Amsterdam); 858 (id.); 915 (Paleis-Raadhuiskwestie); 931 (in verhouding tot
Treub); 946 (Ned. paviljoen Parijs); 989 (52ste verjaardag); 990 vlg. (Heldring
op audiëntie); 1017 (verhouding tot Van Lynden van Sandenburg); 1023 (id.);
1024 (opvolger Van Lynden); 1026 (Kamerontbinding); 1032 (Beelaerts
vice-president Raad van State); 1050 vlg. (bezoek Rembrandts; onderhoud met
Heldring); 1067 (overlijden Emma); 1077 (overlijden Hendrik); 1127
(kabinetscrisis-1935); 1136 vlg. (onderhoud met Heldring); 1138 vlg. (Beelaerts);
1153 (gevaar kabinetscrisis); 1154 (steun K.N.S.M.); 1227
(kabinetsformatie-1937); 1298 (jubileum-1938); 1344
(wereldtentoonstelling-1939); 1375 (kabinetscrisis-1939); 1382 (id.); 1410
(commissie uit de handel); 1420 (bemiddelingsaanbod); 1423 (id.); 1427
(oorlogsgevaar); 1454 (houding t.o.v. illegaliteit); 1461 (annexatieplannen);
1465 (rijksconferentie); 1466 (rede dec. 1942); 1471 (id. en ontslag Van Mook).
W i l l e m I I I (1817-1890). 1849-1890 koning van Nederland; hij was de zoon
van koning Willem II en grootvorstin Anna Paulowna Romanow. Vgl. De Vries,
Willem III: 294.
W i l l e m V, (1748-1806). 1751-1795 algemeen erfstadhouder; vluchtte in 1795
naar Engeland: 1281.
W i l l e m s : 1174.
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W i l l e m s e n , A r n o l d . Dir. Holtz & Willemsen, Oel. u. Margarine-Werke;
1923-1933 pres. Industrie- und Handelskammer te Krefeld. Vgl. Industrie- und
Handels-
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kammer Krefeld, p. 33, 179: 819.
W i l m i n k , J a n (1865-1924). Aanvankelijk werkzaam bij de Holland-Amerika
Lijn en de Stoomvaart Mij. ‘Italia’ te Genua; 1907-1921 directeur Koninklijke
Hollandsche Lloyd; 1916-1920 commissaris Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot Maatschappij. Na zijn ontslag in 1921 dreef hij te Genua eigen zaken.
Vgl. Alg. Handelsbl. van 21 en 22 aug. 1924, avondblad, resp. p. 1 en 12 (foto).
Wilminks dood werd vermeld op de voorpagina van het Handelsblad (waarvan
Heldrings broer Alex directeur was). Daarin stond o.a. ‘Men kan hem veel
verwijten; verkeerd inzicht in de economische mogelijkheden - een inzicht! dat
hij helaas met zoo velen deelde - een onjuiste dividendpolitiek, maar aan zijn
integriteit en rechtschapenheid had niemand het recht te twijfelen.’: 152 (als
commissaris K.N.S.M.); 163 vlg. (levensloop en karakteristiek); 170 (in verband
met de Rijnvaart); 171; 173; 202; 308; 340 (concurrentie Rotterdammers); 347
(oprichting Holl. Bank v.d. Middell. Zee); 351 vlg. (conflict met Heldring,
ontslag commissaris); 374 vlg. (concurrentiestrijd); 396 (conflict met Heldring);
399 (financieel beheer); 405 vlg. (moeilijkheden Kon. Holl. Lloyd); 411 vlg.
(id.); 412 (legt conflict met Heldring bij); 412 vlg. (financieel beheer); 418
(ontslag); 421 (id.); 424; 433; 459 vlg.; 476 vlg. (oordeel Van Aalst); 531; 582
vlg. (overlijden en karakteristiek); 650.
W i l s o n , T h o m a s Wo o d r o w (1856-1924). 1913-1920 president der
V.S.: 249 (antwoord aan Duitsland); 250; 259; 277; 283; 284; 287 vlg.; 291
vlg.; 292 (brief Wilhelmina); 293 (ontvangst Loudon); 300; 306; 319 (in
verhouding tot Loudon); 325 (langzame voortgang vredesconferentie); 327
(Permanent Hof Den Haag); 336 (beginselen); 340 (oordeel Heldring); 403
(Belgische kwestie); 490; 491 (Lloyd George en Clemenceau); 548 (overlijden);
1104 (Versailles); 1185 (verdrag van Versailles).
W i n k e l m a n , g e n e r a a l H e n r i G e r a r d (1876-1952). 1923-1934
hoofdofficier generale staf; 1939 weer in actieve dienst; 1940 opperbevelhebber
leger en vloot: 1436.
W i n t e r m a n s , m r . J o s e p h u s J a c o b u s (1877-1955). 1906-1918
rijkszuivelconsulent; 1918-1929 lid Tweede Kamer; 1929-1931
insp.landb.onderwijs; 1935 wnd. dir.-gen. landbouw. Mededeling Centraal
Bureau voor Genealogie, Den Haag: 1056.
W i n t h r o p , B e e k m a n (1874-1940). Am. bankier. Vgl. Who was who in
America vol. 1: 1346.
W i t h e r s , H a r t l e y (1867-1950). Financieel journalist, o.a. 1916-1921
redacteur The Economist. Vgl. Who was who, 1941-1950, p. 1254: 284 vlg.
W i t k e . Deen te Maracaibo, van het Huis Minlos, Witke & Co.; werd niet
nader getraceerd: 100.
W i t s e n , W i l l e m (1860-1923). Ned. schilder en etser: 234.
W i t t h o e f , H e i n r i c h (geb. 1863). Directeur Fa. Arnold Otto Meyer,
Hamburg; president der Kamer van Koophandel aldaar: 398.
Wo e r d e n , d r . F.A. v a n (geb. 1896). Ned. diplomaat; o.a. 1937-1939 consul
en wnd. consul-generaal, Hongkong; 1939 werkz. aan departement; 1945
consul-gen. in alg. dienst; vervolgens ambassadeur in Warschau en Helsinki.
Mededeling Ministerie van Buitenlandse Zaken: 1012: 1190.
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Wo e r m a n n , K u r t . Directeur der Hamburgse rederij Woermann Linie: 534
(Afrikavaart).
Wo h l , d r . A. Specialist internationale verkeersproblemen: 709.
Wo l d e r i n g h , C o n r a d u s . Aanvankelijk agent der Ned. Handel-Mij. te
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Hongkong; later directeur Ned.-Indische Handelsbank: 624.
Wo l f f , E l i a s . Amerikaan, vermoedelijk uit Joodse bankierskringen; werd
niet nader getraceerd: 92.
Wo l f f , J a c o b (1872-1942). Ambtenaar B.B. Ned.-Indië, consul te Djeddah;
consul-generaal te Berlijn; hoofd handelsafdeling Ned. gezantschap. Mededeling
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 389; 467; 765 vlg.
(onderhandelingen Duitsland); 776 (bezoek Heldring Berlijn); 908 (getipt voor
dir.-generaal); 915 (geen dir.-generaal).
Wo l f f , M a x W i j n a n d (geb. 1886). Koopman te Londen; 1914-1926
directeur Lyempf Co. Ltd. te Londen; na 1926 zelfstandig: 464.
Wo l f f , R o b e r t : 1121.
Wo l t e r b e e k , i r . C o r n e l i s (geb. 1892). 1914-1946 in dienst
Rijkswaterstaat: 738 (waterwegen Maastricht).
Wo l t e n , v a n . Functionaris departement van buitenlandse zaken: 761.
Wo l t e r s . Directeur Philips Spanje: 1147 vlg.
Wo l t e r s o m , m r . H e r m a n L o u i s (1892-1960). Bankier; 1929 directeur
Rotterdamsche Bank; talrijke commissariaten; tijdens de tweede wereldoorlog
voorzitter van de organisatiecommissie voor het bedrijfsleven: 1459.
Wo l t j e r , p r o f . d r . R.H. (1878-1955). 1904 hoogleraar V.U., A'dam; o.a.
lid gemeenteraad A'dam; 1937 lid Eerste Kamer: 808.
Wo r t h i n g t o n - E v a n s , S i r L a m i n g (1868-1931). 1910 lid Lagerhuis;
1918 minister van blokkade. Encycl. Brit.: 252; 258 vlg.
Wo r t m a n , d r . i r . H e n d r i k (geb. 1859). Sinds 1881 in dienst
Rijkswaterstaat; 1919-1929 dir.-generaal Zuiderzeewerken: 728.
Wo u t m a n , M.H. (1887). President van de Factorij van de Ned. Handel-Mij.
te Batavia:
W r a n g e l , G r a a f A n t o n M a g n u s H e r m a n (1857-1934). Vgl. Svensk
Uppslagsbok, (1955): 315; 318.
W r a n g e l , P e t e r N i c o l a j e w i t s j , b a r o n (1878-1928). Russisch
generaal, bestrijder van de bolsjewistische revolutie; in 1920 opperbevelhebber
van de antirevolutionaire strijdkrachten: 397.
W y c k , j k v r . C o r n e l i a C o n s t a n t i a v a n d e r (1851-1931): 658.
W i j c k , j h r . C a r e l H e r m a n A a r t v a n d e r (1840-1914).
Achtereenvolgens ambtenaar ter secretarie Ned.-Indië, bij het binnenlands
bestuur en vice-president Raad van Indië, 1893-1899 gouverneurgeneraal van
Ned.-Indië: 34 (poging president der Ned. Handel-Mij. te worden); 182
(commissie onderzoek Suriname); 658 (karakteristiek); 720; 1040; 1252.
W y c k , j h r . H e l e n u s M a r i n u s v a n d e r (1904-1959). Ned. diplomaat,
o.a. gezant te Bogotá: 1022.
W i j c k , j h r . H e r m a n P i e r r e H e n r i v a n d e r (1874-1904): 106;
572; 720; 1040; 1250; 1269.
W y c k , j h r . J o h a n C a r e l A d o l f v a n d e r (geb. 1877). Dir. N.V.
Ver. Chemische Fabrieken en N.V. Amsterd. Superfosfaatfabriek: 1147.
W y c k , j h r . m r . W i l l e m F e r d i n a n d v a n d e r (1859-1926).
Voorzitter raad van administratie der Holl. IJzeren Spoorweg Mij.: 658
(overlijden en karakteristiek).
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Wy c k - v a n d e n B r o e k , j k v r. C o n s t a n c e Wi l h e l m i n a v a n
d e r (1853-26.12.1927): 720.
W y c k e r s l o o t d e We e r d e s t e y n , m r . J e a n B a p t i s t e L o u i s
C o r n e i l l e C h a r l e s , b a r o n d e (1873-1936). 1903-1921 lid Gedeputeerde
Staten Utrecht; 1909-1921 lid Tweede Kamer; 1921 lid Raad van State: 393.
W i j d e v e l d , H e n d r i k u s T h e o d o r u s (geb. 1885). Ned. architect: 857.
W i j n k o o p : 271.
W i j n m a l e n , H e n r i c u s J o a n n e s E v e r t W i l l e m C a r e l (1889-
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1964). Ned. vliegenier en directeur N.V. Trompenburg Automobiel Mij. te
Amsterdam; omstreeks 1910 één onzer nationale luchtvaarthelden, houder van
het wereldhoogterecord: 546.
W y t e m a , m r . J o h a n n e s (1871-1928). 1909-1920 gem. secretaris Haarlem;
3920-1923 burgemeester Dordrecht; 1923-1928 idem Rotterdam: 579 vlg.
(contact met Rusland).
Ye r k e s , C h a r l e s Ty s o n (1837-1905). Oorspronkelijk makelaar en
bankier, failleerde in 1871. Daarna verbonden aan maatschappijen tot aanleg
van tramverbindingen en ondergrondse in Philadelphia, Chicago en Londen,
waarmee hij zijn fortuin schiep. Huwde Mary Adelaide Moore. Yerkes schonk
een telescoop van $ 400.000 aan de universiteit van Chicago. Vgl. Who was
who 1897-1926, p. 786; Who was who in America, vol. 1 (1897-1942), p. 1389
en Roberts, Portrait: 93 vlg.
Yo u n g , W i l l i a m E w a r t (geb. 1886). Canadees financier; president Mc.
Leod, Young, Weir & Co. Vgl. The Canadian Who's Who, vol. V, 1949-1951,
p. 1082: 1356.
Yo u n g e r o f L e c k i e , S i r G e o r g e (1851-1929). Sinds 1923 viscount
Younger of Leckie. Chairman of George Younger & Son Ltd., Alloa (brouwerij).
Politiek een vooraanstaand Unionist; bewoog zich ook in het bank- en
verzekeringswezen en de spoorwegen. Vgl. Who was who 1929-1940, p. 1506:
259.
I J s s e l s t e i n , i r . H e n d r i k A l b e r t v a n (1860-1941). 1918-1922
minister van landbouw, nijverheid en handel; tevoren o.a. adj.-dir.
Gemeentewerken in R'dam, auteur van De haven van Rotterdam (19083): 230
(minister van landbouw, nijverheid en handel); 233 (diens plannen); 236 vlg.
(onderhandelingen); 248 (verhoging broodrantsoen); 271 (scheepvaartkwesties);
273; 320; 323 vlg. (koeien voor Frankrijk); 354 (credietverlening Duitsland);
383 (Afrikavaart); 432 (ontslag Moll Schnitzler); 433 vlg. (Afrikavaart); 448
(raad van bijstand); 450 (aftreden).
I J z e r m a n , A r i e W i l l e m (1879-1956). 1922-1946 lid Tweede Kamer:
1312.
I J z e r m a n , J. Docent handelsaardrijkskunde en handelsgeschiedenis; van
1906-1921 directeur. Biografie in Gedenkboek O.H.S. 1869-1919, p. 35. Vgl.
Het Leven (1906), p. 1297, 1298: 53, 181.
I J z e r m a n , dr. J a n W i l l e m (1851-1932). Genie-officier; 1874 voor
onderzoek aanleg spoorwegen op Sumatra's westkust; 1875 bij Staatsspoorwegen
op Java; 1896 terug in Nederland; directeur Petroleummij. Moeara Enim; lid
Tweede Kamer; commissaris Koninkijke Petroleummaatschappij; grote
geografische, historische en archeologische belangstelling; 1925 dr. honoris
causa Techn. Hogeschool Bandoeng. ‘Vóór alles: koloniale figuur.’ Vgl. Van
Berden, IJzerman. Voorzitter Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap: 181
(voorz. Kon. Ned. Aardr. Genootschap): 182 vlg. (activiteiten in het
Genootschap); 999 (overlijden en karakteristiek).
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Z a a l b e r g , C o r n e l i s J a c o b u s P h i l i p p u s (1872-1944).
Marine-officier; 1900 adj. inspecteur van de arbeid; 1920-1932 directeur-generaal
idem; 1914-1918 secr. en 1918-1923 alg. secr. Kon. Nationaal Steuncomité;
1932 directeur N.V. Mij. ter behartiging v.d. nat. scheepv. belangen. Mededeling
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 493 (verlaging wettelijke
arbeidsleeftijd); 715 vlg. (bescherming nijverheid in Brabant en Limburg); 904
(bedankt voor dir.-generaal); 907 (id. en premie
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bietenteelt); 908 (Centrale commissie reorganisatie); 936 (org. departement);
982 (directeur Benas); 1037 (steun K.N.S.M.); 1056 (steun K.N.S.M.); 1066
(Commissie handelsverdragen); 1089 (scheepvaartsteun); 1095 (over het dep.
van econ. zaken); 1147 (adviseur scheepvaart); 1154 (steun K.N.S.M.); 1156
(id.); 1172 (Kon. Holl. Lloyd); 1181 (id.); 1186 (id.); 1192 (reorganisatie
K.N.S.M.); 1200 (Econ. Raad); 1223 (subsidie Java-China-Japan Lijn); 1238
(afscheid van Heldring); 1240 (karakteristiek); 1246 (afscheid Heldring); 1312
(staatsfinanciën); 1438 (Kon. Holl. Lloyd); 1614; 1634.
Z a l i n g e , N i c o l a a s v a n (1878-1954). Sinds 1900 bij K.P.M. 1926-1932
pres.-dir. K.P.M., Ned.-Indië; sinds 1932 lid raad van bestuur K.P.M., A'dam’
Mededeling Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 1143 (getipt als
dir.-generaal scheepvaart).
Z e c h v o n B u r k e r s r o d a , g r a a f J u l i u s v o n . Sinds 1928 Duits gezant
te Den Haag: 1420; 1423.
Z e e 's, Va n d e r . Agenten K.N.S.M. in Kl.-Azië: 985.
Z e e l a n d , P a u l v a n (geb. 1893). Belgisch politicus, 1935-1947
min.-president en min. van buitenlandse zaken en buitenl. handel; 1949-1954
min. van b.z.: 1104; 1111; 1115; 1651.
Z e e m a n , K.F.: 1662.
Z e e m a n , P i e t e r R u d o l p h (geb. 1883). 1906 in dienst der Ned.
Handel-Mij.; 1934 onderdirecteur idem: 447 (Britsch-Indië Lijn).
Z e e u w, A r i e B a s t i a a n d e (1881). O.a. wethouder in Rotterdam; sinds
1923 lid Eerste Kamer. Vgl. Bekende Rotterdammers, p. 516. Mededeling
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 1295.
Z e i l i n g a , A z n . E d e A b r a h a m (1864-1933). 1907-1912 directeur en
1912-1924 president Javasche Bank; voordien dir. Ned.-Ind. Escompto Mij.
Vgl. De Bree, Gedenkboek Javasche Bank, dl. II, p. 439, 441, 144. Mededeling
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: 475 vlg. (conflict Ned. Bank);
486; 602 (relatie tot Ned. Bank).
Z e v e r i j n , C a r e l C o r n e l i s (geb. 1897). Directeur Tiedeman & Van
Kerchem te Amsterdam: 1435.
Z e v e r i j n , S a k o B i j l (1833-1893). 1886 Directeur Nederlandsche Bank;
1889-1893 president Javasche Bank. Mededeling dr. J.H.A. Ringeling,
Amsterdam: 63.
Z e v e r i j n , S a k o W i l l e m (1872-1940). Ging via Openbare Handelsschool
te Amsterdam en enige praktijkervaring in de Indische cultures werken; was lid
der firma Tiedeman en Van Kerchem te Batavia: 53 vlg. (jeugdjaren met Ernst
Heldring); 57 (schoolresultaat); 58; 63; 1434 (overlijden); 1443.
Z i m m e r m a n , d r . A l f r e d R u d o l f (1869-1939). 1899 burgemeester
Dordrecht; 1906 idem Rotterdam; 1922-1926 hoge commissaris Volkenbond
in Oostenrijk; 1927-1932 president Anglo-Mexican Claims Commission; voorts
talrijke commissariaten: 355 (eventueel gezant); 374; 379; 450 (Afrikavaart);
461 (Oostenrijk); 552 vlg. (id.); 564 vlg. (moeilijkheden Rotterdamsche Bank);
640 (Bank v.d. Middell. Zee); 645 (mogelijk opvolger Baron Gevers); 652 (Bank
v.d. Middell. Zee); 656 (id.); 687 (econ. conferentie Genève); 688 (opvolging
Van Karnebeek); 1000 (bezoek Heldring); 1155 (missie Zuid-Amerika).
Z i j l m a : 1072.
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Index van aardrijkskundige namen en zaken
A a l s t : 1048.
A a r : 110.
A a r d e w e r k i n d u s t r i e : 716.
A a r d e w e r k w e t j e : 699, 716, 726, 805.
A a r d o l i e - i n d u s t r i e : 72.
A b b a z i a : 48.
A b i n g d o n (E n g . ): 82.
A b y s s i n i ë : 1122, 1124, 1132, 1135, 1138, 1142, 1150, 1154, 1173, 1179
vlg, 1184, 1189, 1191, 1205.
A c a d é m i e F r a n ç a i s e : 386.
A c a d e m i e v a n B e e l d e n d e K u n s t e n , R i j k s -: 21, 30, 187-189, 206,
231, 234, 236, 238, 240, 243, 246, 248, 303, 360 vlg, 439, 442 vlg, 533, 629,
635, 654-656.
A c a d e m i e v a n We t e n s c h a p p e n , K o n i n k l i j k e -: 233.
A c a d e m y o f P o l i t i c a l S c i e n c e t e P h i l a d e l p h i a : 1160.
A c c e p t e n , D u i t s e -: 607 vlg, 650.
A c c e p t e n , F r a n s e -: 615.
A c c e p t m a a t s c h a p p i j , N e d e r l a n d s c h e -: 539.
A c c e p t m a a t s c h a p p i j e n : 539, 548, 608.
A c c e p t e n m a r k t , A m s t e r d a m s e -: 929, 1193.
A c c i j n z e n : 493, 502, 586, 595, 692 vlg, 726, 829, 965, 1006, 1044, 1084,
1086, 1094, 1243.
A c h t e r h o e k : 1079.
A c h t e r - I n d i ë : 103.
‘A c t i o n F r a n ç a i s e ’ (F r a n s e k r a n t ): 386.
A d e l b o d e n : 802.
A d r i a n o p e l : 368, 455 vlg.
A e r d e n h o u t : 338.
A f r i k a , B r i t s O o s t -: 465, 538.
A f r i k a , P o r t u g e e s O o s t -: 526.
A f r i k a - g r o e p , D u i t s e -: 373, 554.
A f r i k a - l i j n e n : 135, 372, 499, 556, 596 vlg, 839 vlg, 857, 1143, 1222.
A f s l u i t d i j k : 667, 747 vlg, 750, 752 vlg, 757, 772, 901.
A h r t a l : 669.
A k e n : 293.
A.K.U. (A l g e m e n e K u n s t z i j d e U n i e ): 1147, 1232, 1377.
A l a s k a F e a t h e r & D o w n C o . : 94.
A l b a n i ë : 39, 552, 1331 vlg, 1443, 1449.
A l b e r t (F r . ): 300.
A l b e r t k a n a a l : 915, 919, 933, 960, 1305.
A l b e r t s (C a n . ): 1358.
A l e x a n d r i a (V.S.): 1354.
A l e x a n d r i ë : 145.
A l g e r i ë : 135.
A l g i e r s : 755, 1454.
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A l i c a n t e : 112, 1288.
A l k m a a r : 963, 1457.
A l l i a n c e F r a n ç a i s e : 386.
A l m e l o : 1335.
A l s f e l d : 883.
A l t a G r a c i a : 424.
A l u m i n i u m C o m p a n y o f A m e r i c a : 74.
A m b a r a w a : 1468.
A m b a r i t a : 1274 vlg.
A m b o n n e z e n : 1468.
A m b t e n a a r s c o r p s : 493.
A m b t e n a a r s s a l a r i s s e n : 901, 946, 1093.
A m b t e n a a r s w e r e l d , I n d i s c h e -: 572.
A m b t e n a a r s w e r e l d , N e d e r l a n d s e -: 1458.
A m b t e n a r e n , F r a n s e -: 660.
A m b t e n a r e n , I n d i s c h e -: 646.
A m b t e n a r e n , N e d e r l a n d s e -: 461, 536, 552, 688, 1462.
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A m e l a n d : 127.
A m e r i c a n R a d i o C o r p o r a t i o n : 1368.
A m e r o n g e n : 275.
A m e r s f o o r t : 921, 1419.
A m e r s h a m : 261.
A m e s & C o . b o n d h o u s e : 1356.
A m i e n s : 1047.
A m i n e s (F r . ): 767.
A m o y : 1337, 1421.
A m s t e l : 110.
A m s t e l - H o t e l : 155, 386, 1375.
A m s t e r d a m : 3 vlg, 6, 11 vlg, 19, 22, 32, 42 vlg, 46 vlg, 49, 51, 58 vlg, 65
vlg, 84, 89, 94, 96-99, 102-104, 106, 109 vlg, 113, 115, 118 vlg, 122, 124,
130-133, 136-143, 149, 153, 158-161, 163, 169 vlg, 173, 175, 180, 183 vlg,
188, 194, 197, 206, 208, 212, 230, 238 vlg, 256, 263, 266, 271, 282, 286,
300-302, 310, 316 vlg, 320, 327, 335, 337, 339, 341, 344, 346, 349, 353 vlg,
359 vlg, 362, 372, 375, 379 vlg, 388, 391 vlg, 399, 404, 406-408, 415, 417,
419, 424, 427 vlg, 430, 435 vlg, 439, 441, 459 vlg, 465 vlg, 468, 473, 477, 481,
484, 495, 497, 501, 508, 518, 527, 533, 537, 539-541, 546, 554 vlg, 570, 572
vlg, 579 vlg, 583, 585, 594 vlg, 601, 607, 611, 613, 617 vlg, 620, 622, 625 vlg,
629-634, 636 vlg, 645-647, 659 vlg, 663, 667 vlg, 672, 674 vlg, 679-682, 684,
689, 696-700, 702 vlg, 705 vlg, 708-710, 713, 716, 718, 720, 723 vlg, 726-732,
735, 740-742, 744-750, 753-755, 757 vlg, 762-764, 766, 768, 770-772, 778-780,
782, 785-787, 790-793, 795-797, 800 vlg, 805, 807 vlg, 812 vlg, 815 vlg, 818,
820 vlg, 823, 826 vlg, 831, 836-841, 843-846, 848, 850 vlg, 853 vlg, 857-861,
865, 867, 870 vlg, 873, 875, 883, 886 vlg, 889, 893, 901, 904 vlg, 915, 918-921,
923, 928, 931, 934-936, 946, 948, 950 vlg, 954, 956, 961, 968, 971 vlg, 980,
988, 995, 1020, 1023, 1025, 1030 vlg, 1046, 1050 vlg, 1055, 1065, 1072, 1089,
1114, 1116 vlg, 1120, 1126, 1133, 1146, 1152 vlg, 1155, 1162, 1164, 1190 vlg,
1193, 1200, 1217 vlg, 1222, 1224, 1228, 1231, 1246, 1249, 1281, 1284, 1293,
1302, 1316, 1319, 1324, 1329, 1334, 1341, 1351, 1356, 1358, 1361, 1367 vlg,
1371, 1375, 1386 vlg, 1434, 1438, 1443, 1445, 1449, 1457, 1493, 1501-1503,
1505, 1519, 1547, 1562 vlg, 1589, 1614, 1628 vlg, 1634.
A m s t e r d a m , B. e n W. v a n -: 399, 501, 580, 636, 663, 698, 700, 703, 705
vlg, 708, 713, 716, 723, 726, 728, 731, 753 vlg, 772, 782, 785 vlg, 790 vlg, 796
vlg, 800 vlg, 820, 860, 871, 915, 1146.
A m s t e r d a m , G e m e e n t e -: 515, 697, 1371, 1445.
A m s t e r d a m , G e m e e n t e b e s t u u r v a n -: 501, 697, 730, 770 vlg, 787,
861, 870, 887, 901.
A m s t e r d a m , G e m e e n t e r a a d v a n -: 180, 399, 540, 663, 703, 710, 713,
726, 730, 779, 786 vlg, 790-793, 796 vlg, 801, 807, 915, 1126, 1224, 1319.
A m s t e r d a m , P u b l i e k e We r k e n v a n -: 435, 713, 716, 726, 754, 778,
1126.
A m s t e r d a m , S t a d h u i s v a n -: 473, 697, 766, 768, 787, 915, 1152 vlg,
1162, 1124.
A m s t e r d a m , S t a d s o n t w i k k e l i n g v a n -: 663, 716, 726, 778, 1126.
A m s t e r d a m , We t h o u d e r s v a n -: 730 vlg.
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A m s t e r d a m - H a m b u r g L i j n : 110.
A m s t e r d a m - R i j n k a n a a l : 142, 436, 698, 700, 713, 716, 723, 778, 791,
803 vlg, 842, 844, 857 vlg, 864, 904, 918.
A m s t e r d a m - R i j n - Wa a l k a n a a l : 436, 689.
A n a m b a e i l a n d e n : 1278.
A n a r c h i e : 262, 333, 499, 669.
A n a r c h i s t e n , S p a a n s e -: 1329.
A n d a l u s i ë : 1207.
A n d e r n a c h : 669.
A n d e r s o n , b o n d h o u s e : 1357.
A n e t a (p e r s b u r e a u ): 1480.
A n g l o - B a t a v i a n S o c i e t y : 679.
A n g l o - F r e n c h c o a l t r a d e : 213.
A n g o l a : 676.
A n k a r a : 1189, 1431.
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A n t i - K o m i n t e r n - p a c t : 1331, 1390.
A n t i l l e n : 70, 72, 99, 221, 1562.
A n t i - r e v o l u t i o n a i r e n : 410, 525, 605, 612, 648, 662, 673 vlg, 678, 685,
799, 1004, 1042, 1159, 1227, 1242, 1343, 1380, 1383, 1456, 1458. Zie ook:
Partij, Anti-revolutionaire -.
A n t i - s e m i t i s m e : 1319.
A n t w e r p e n : 139, 144 vlg, 163, 289, 379 vlg, 403, 471, 507, 517, 604, 606,
608, 615, 618, 630, 632-636, 659-661, 681, 695 vlg, 722, 725, 736-738, 744,
746, 749 vlg, 756 vlg, 782, 790, 797, 805, 813, 824, 828, 843, 848, 854-857,
882, 933 vlg, 945, 959, 970, 984, 1014 vlg, 1217, 1434, 1451, 1501 vlg,
1520-1522, 1634.
A n t w e r p e n , k a n a l e n n a a r -: 604, 606, 608, 611, 617, 620, 630.
A n t w e r p e n - D i n t e l s a s k a n a a l : 970.
A n t w e r p e n - L u i k k a n a a l : 695, 722, 737, 750, 823 vlg, 838, 841, 844,
855.
A n t w e r p e n - M o e r d i j k k a n a a l : 604, 617, 632 vlg, 635 vlg, 657, 661 vlg,
671-675, 680 vlg, 692, 696, 705, 708, 714, 717 vlg, 721 vlg, 725, 731, 733-735,
741, 744, 746, 748, 751, 753, 758 vlg, 768 vlg, 797, 806, 838, 842, 854, 904,
934, 960, 1008, 1289, 1521 vlg.
A n t w e r p e n - R u h r o r t k a n a a l : 604, 633, 661, 674, 714, 748, 750 vlg, 754
vlg, 759 vlg, 1520 vlg.
A n t w e r p e n - R i j n k a n a a l : 933, 959, 1115.
A p e n b e r g : 1273.
A p p i n g e d a m : 1071 vlg.
A r a b i ë : 1267.
A r a g o n : 1207.
A r b e i d e r s M e d e z e g g e n s c h a p d e r -: 952.
A r b e i d e r s , M e n t a l i t e i t d e r -: 540, 953.
A r b e i d e r s b e w e g i n g : 116 vlg. Zie: Arbeidersorganisatie. Vakverenigingen.
A r b e i d e r s o r g a n i s a t i e : 177, 365. Zie ook: Arbeidersbeweging.
Vakverenigingen.
A r b e i d e r s p a r t i j (E n g e l a n d ): Zie: Labour Party.
A r b e i d e r s w e r e l d : 1467.
A r b e i d s i n s p e c t i e : 907.
A r b e i d s l e e f t i j d , We t t e l i j k e -: 493.
A r b e i d s - S e c r e t a r i a a t , N a t i o n a a l -: 117, 120.
A r b e i t e r p a r t e i , N a t i o n a l S o z i a l i s t i s c h e D e u t s c h e -: 105.
A r c h b o l d - e x p e d i t i e : 1369.
A r c h i p e l , I n d i s c h e -: 1464.
A r c h i p e l , O o s t e l i j k e -: 1306.
A r d e n n e n : 1305.
A r e z z o : 670.
A r g e n t i n i ë : 81, 105, 135, 158, 270, 274, 346, 355, 362, 369, 399, 422 vlg,
441, 443, 484, 524, 862, 1011, 1021, 1125, 1146, 1157 vlg, 1188, 1198, 1243,
1245, 1606, 1628.
‘A r g o ’, D a m p f s c h i f f a h r t s - G e s e l l s c h a f t -: 132, 136, 140, 141, 143
vlg, 152, 1499, 1503 vlg.
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A r l i n g t o n : 1354.
A r n h e m : 843, 1378.
A r o e - e i l a n d e n : 1257.
A r s o l r a d e n : 339.
A r t e m a r t : 761.
A r t G a l l e r y M o n t r e a l : 1366.
A r t M u s e u m To r o n t o : 1357.
A r u b a : 740.
A s a h a n : 176.
A s c h a f f e n b u r g : 883.
A s s a m : 1263.
A s s e n : 1071.
A s s i s i : 670, 713.
A s s o c i a t i e - C a s s a : 3.
A s s o c i a t e d P r e s s : 1480.
A t h e n e : 1190.
A t j e h : 63, 174 vlg, 572, 658, 1247, 1266, 1274 vlg, 1277 vlg, 1287, 1379,
1416, 1468, 1483, 1493-1495.
A t j e h - A s s o c i a t i e : 174.
‘A t l a s ’, S t o o m v a a r t m a a t s c h a p p i j -: 144 vlg, 152.
A u s t r a l i ë : 418, 482, 760, 1179, 1243, 1252, 1371, 1460 vlg, 1464, 1472,
1532.
A u s t r a l i ë L i j n : 348, 372, 844.
A x e n s t e i n : 38.
B a a r n : 38, 1419.
B a c o v e n c u l t u u r : 207 vlg, 496.
B a d E m s : 669.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1830
B a d e n - B a d e n : 820, 825, 997-999.
B a g a t e l l e : 407.
B a g d a d : 77.
B a l i : 1273.
B a l i k p a p a n : 1030, 1247.
B a l k a n : 286, 374, 390, 1095, 1333, 1389, 1405, 1408, 1444, 1457.
B a l t i m o r e : 94, 1161.
B a m b e r g : 883.
B a n a n e n c u l t u u r : 393.
B a n d j e r m a s i n : 1247.
B a n d o e n g : 1257, 1465 vlg, 1468.
B a n g k o k : 103, 1190.
B a n j o e m a s : 1260.
B a n k , A l g e m e n e - N e d e r l a n d N.V.: 30, 207.
B a n k , A m s t e l -: 600, 928 vlg.
B a n k , A m s t e r d a m - R o t t e r d a m - N.V.: 29.
B a n k , A m s t e r d a m s c h e -: 152, 159, 161, 279, 321, 324, 329, 415 vlg,
422, 504, 588, 591, 624, 894, 929, 968, 1380, 1403.
B a n k , B a r c l a y 's -: zie: Barclay's Bank.
B a n k , C a n a d i a n - o f C o m m e r c e : zie: Canadian Bank of Commerce.
B a n k , C h a s e N a t i o n a l -: zie: Chase National Bank.
B a n k , C u r a ç a o s c h e -: 207.
B a n k , D a r m s t ä d t e r u n d N a t i o n a l -: zie: Darmstädter und National
Bank.
B a n k , D e N e d e r l a n d s c h e - N.V.: 20, 30, 50, 79, 108, 149, 200, 207
vlg, 242, 251, 254, 311, 314, 318, 321 vlg, 324, 344, 415, 420, 435, 460 vlg,
471, 475, 485, 487, 500 vlg, 503, 505 vlg, 513 vlg, 539, 553, 555, 559 vlg,
562-564, 566-571, 573-575, 578, 580, 586-588, 591-595, 602, 608 vlg, 614-616,
620-622, 628, 650 vlg, 656, 661, 665, 669, 677 vlg, 693 vlg, 714, 720, 745, 772
vlg, 818, 828, 831, 835 vlg, 884, 888 vlg, 891-893, 895-897, 906, 909-912, 915
vlg, 920, 930, 932 vlg, 935 vlg, 939, 941, 943 vlg, 948 vlg, 956, 964, 981, 1008,
1011, 1029, 1035, 1037, 1044, 1072, 1074, 1090, 1117, 1128 vlg, 1133 vlg,
1177, 1200 vlg, 1203, 1218 vlg, 1251, 1280, 1284 vlg, 1294, 1298, 1312, 1321,
1327, 1375, 1384 vlg, 1389, 1393-1396, 1402 vlg, 1406, 1415, 1420, 1433,
1437, 1607 vlg, 1615.
B a n k , D e p o s i t o - e n A d m i n i s t r a t i e -: 108.
B a n k , D e u t s c h e -: zie: Deutsche Bank.
B a n k , E n s k i l d a -: zie: Enskilda Bank.
B a n k , F e d e r a l R e s e r v e -: zie: Federal Reserve Bank.
B a n k , N.V. H a n d e l s - e n L a n d b o u w -: 912.
B a n k , H o l l a n d s c h e - v o o r d e M i d d e l l a n d s c h e Z e e : 97, 347,
516, 566 vlg, 574, 583 vlg, 590, 598-602, 630, 638-642, 651 vlg, 656, 1217.
B a n k , H o l l a n d s c h e - v o o r We s t - I n d i ë : 209, 1223.
B a n k , H o l l a n d s c h e - v o o r Z u i d - A m e r i k a : 97, 347, 422, 424, 433,
566, 600, 640.
B a n k , I m p e r i a l -: zie: Imperial Bank.
B a n k , I n c a s s o - -: 41, 569, 588-590, 624, 1385, 1402.
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B a n k , I n t e r n a t i o n a l e - v o o r H e r s t e l e n O n t w i k k e l i n g : 1477,
1491.
B a n k , J a v a s c h e -: 9, 63, 83, 475, 481, 485 vlg, 500, 588, 602, 677, 741,
921, 963, 976, 1251, 1284 vlg, 1461.
B a n k , K l e i n w o r t -: 548.
B a n k , L a g a r d -: zie: Lagard Bank.
B a n k , L l o y d 's -: zie: Lloyd's Bank.
B a n k , N.V. M a r x e n C o 's -: 435, 460 vlg, 471, 485, 513 vlg, 559, 565,
571, 594, 602.
B a n k , N a t i o n a l C i t y -: zie: National City Bank.
B a n k , N a t i o n a l e - v a n B e l g i ë : 1004, 1014, 1111.
B a n k , N a t i o n a l e - v a n Z w i t s e r l a n d : 1120.
B a n k , O o s t e n r i j k s e -: 461, 472, 944.
B a n k , R o t t e r d a m s c h e -: 97, 108, 207 vlg, 321, 324, 329, 346 vlg, 446,
450, 485, 508 vlg, 539, 547 vlg, 558-560, 562-567, 569-571, 573-575, 578,
580, 584-588, 591-
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602, 624, 630, 638, 640-642, 651 vlg, 884, 921, 927, 1097, 1217, 1285, 1380,
1385.
B a n k , R o y a l - o f C a n a d a : zie: Royal Bank of Canada.
B a n k , S c h e u r l e e r & Z o o n e n 's -: 560.
B a n k , s t e u n a a n d e R o t t e r d a m s c h e -: 565, 569, 571, 587.
B a n k , S u r i n a a m s c h e -: 8, 101, 207-209.
B a n k , Tw e n t s c h e -: 81, 165 vlg, 349, 359, 433 vlg, 461, 485, 546, 564,
567 vlg, 583, 586, 588, 624, 739, 741, 1385.
B a n k , U n i o n -: zie: Union Bank.
B a n k , Va n D a m 's - v o o r O n r o e r e n d e z a k e n : 1320.
B a n k , We s t m i n s t e r -: zie: Westminster Bank.
B a n k A s s o c i a t i e : 693, 1097.
B a n k c r i s i s , N e w Yo r k s e -: 971, 1028.
B a n k - D i s c o n t o g e s e l l s c h a f t , D e u t s c h e -: zie Deutsche
Bank-Discontogesellschaft.
B a n k e n , A m e r i k a a n s e -: 940, 949.
B a n k e n , b u i t e n l a n d s e -: 548.
B a n k e n , D u i t s e -: 539, 547, 650.
B a n k e n , E n g e l s e -: 413, 419, 539, 548, 566.
B a n k e n , F r a n s e -: 521.
B a n k e n , N e d e r l a n d s e -: 413, 416, 419, 522, 539, 548, 566, 888, 1028,
1385, 1412.
B a n k e n , p a r t i c u l i e r e -: 948, 1117.
B a n k f o r I n t e r n a t i o n a l S e t t l m e n t s : 690, 807, 811, 814-820, 823,
825, 829 vlg, 835, 884, 890, 893, 896, 905 vlg, 909-912, 915 vlg, 927, 940,
1120, 1284, 1527 vlg.
B a n k f ü r H a n d e l u n d I n d u s t r i e : 159.
B a n k i e r s , N e d e r l a n d s e -: 334, 363, 419, 461, 469, 478, 482 vlg, 563,
569, 575, 581, 587, 616, 625, 650, 742, 790, 851, 893, 897, 929 vlg.
B a n k i e r s v e r e e n i g i n g , A m s t e r d a m s c h e -: 563.
B a n k i e r s v e r e e n i g i n g , N e d e r l a n d s c h e -: 563.
B a n k i e r s v e r e e n i g i n g , R o t t e r d a m s c h e -: 563.
B a n k o f E n g l a n d : 105, 251, 427, 445, 540, 668, 896 vlg, 909, 930, 939,
943, 949, 1103, 1116.
B a n k o f N o v a S c o t i a : 1357.
B a n k - U n i e , H o l l a n d s c h e - N.V.: 29, 97, 347, 1223, 1433.
B a n k v a n H a n d e l e n S c h e e p v a a r t : 186.
B a n k v e r e e n i g i n g , R o t t e r d a m s c h e -: 97, 108, 208 vlg, 318, 321, 369
vlg, 464, 539, 559, 566, 1312.
B a n k v e r e e n i g i n g , Tw e n t s c h e -: 321.
B a n k w e t : 273, 773.
B a n q u e d e B r u x e l l e s : 520.
B a n q u e d e F r a n c e : 288, 291, 295, 522, 1176.
B a n q u e d e l'I n d o c h i n e : 1386.
B a n q u e d e P a r i s : 825, 830, 1406.
B a n q u e d e P a r i s e t d e s P a y s - B a s : 8, 295, 521, 556, 584, 590, 601,
641.
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B a n q u e d e s P a y s d u N o r d : 315, 326.
B a n q u e d'O u t r e m e r : 562.
B a n q u e N a t i o n a l e d e C r é d i t : 400.
B a n t a m : 1263, 1468.
B a r b a d o s : 942, 1145.
B a r c e l o n a : 112, 347, 687, 1195, 1208, 1288, 1318, 1321 vlg, 1324, 1522.
B a r c l a y 's B a n k : 464, 524, 1365, 1386.
B a r i n g B r o t h e r s & C o m p a n y L t d : 84, 105, 254, 524.
B a r i n g , M a g o u n & C o . : 90, 105.
B a r y , H. A l b e r t d e - & C o . N.V.: 29, 884, 1193, 1217, 1222, 1280, 1295,
1358, 1385-1388, 1396, 1398-1400, 1403, 1415, 1439 vlg, 1443.
B a r y , N.V. ‘G e m e e n s c h a p p e l i j k B e z i t v a n a a n d e e l e n H.
A l b e r t d e - & Co.’; 1386, 1398, 1439, 1443.
B a t a k l a n d e n : 1266, 1274.
B a t a v i a : 3, 9, 63, 106, 174, 221, 926, 987, 1002, 1075, 1079 vlg, 1106 vlg,
1164, 1218, 1250 vlg, 1254, 1258, 1262 vlg, 1266, 1268, 1277, 1279 vlg,
1285-1287, 1309, 1315, 1317, 1337, 1431, 1443, 1464 vlg, 1468 vlg, 1471,
1475, 1478 vlg, 1481, 1483, 1485 vlg, 1491 vlg, 1574, 1619, 1622, 1624, 1627,
1630.
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B a t a v i e r l i j n : 1439.
B a t h : 746, 751, 771, 841, 905, 934.
B a t i k i n d u s t r i e , I n d i s c h e -: 1167.
B a u x i e t , S u r i n a a m s e - Mij N.V.: 74.
B a z e l : 790, 807, 817, 884, 890, 909, 912, 916, 927, 1120, 1122, 1284.
B a z e m o n t : 1123, 1214.
B e a c o n s f i e l d : 252, 463.
B e a u v a i s : 665.
B e d r i j f s r a d e n : 805, 1283.
B e e t w o r t e l s t e u n w e t : 994.
B e h e e r , C e n t r a a l - M a a t s c h a p p i j : 409.
B e i e r e n : 389, 1131.
B e i l e n : 1072.
B e i r a : 384, 519.
B e l a s t i n g e n , N e d e r l a n d s e -: 9, 224, 410, 491, 496, 535, 541, 575, 632,
829, 901, 921, 994, 1043, 1045, 1047, 1052, 1081, 1433.
B e l f o r t : 1405.
B e l a w a n : 177, 1246.
B e l e g g i n g s r a a d : 780.
B e l g i ë : 114, 139, 145, 191, 197, 219 vlg, 257, 269, 274 vlg, 277-279, 283,
285, 288 vlg, 293, 295 vlg, 300, 305, 308, 310 vlg, 314, 316-318, 334, 336-338,
340, 342, 356, 379, 403, 458, 485, 491, 506, 517-521, 539, 557, 572, 603 vlg,
606, 608, 615, 617 vlg, 620, 628, 632 vlg, 635 vlg, 656, 659 vlg, 661 vlg, 664
vlg, 669, 672-675, 677-681, 687 vlg, 691-693, 695 vlg, 705, 707, 714, 717 vlg,
721 vlg, 731, 733 vlg, 736-738, 741, 744, 746, 748-751, 754-756, 758-760, 767
vlg, 770 vlg, 780-785, 787-790, 792, 795-797, 802, 804, 806, 810, 813, 821-824,
827 vlg, 830, 834, 838, 841-844, 848, 854-857, 864 vlg, 882, 901, 905 vlg,
914-916, 926 vlg, 933 vlg, 945 vlg, 959 vlg, 970 vlg, 977, 979, 1003, 1008-1010,
1014-1016, 1020, 1065, 1085, 1087, 1096, 1104, 1106, 1111 vlg, 1114, 1116,
1140, 1184, 1189, 1194, 1203, 1220, 1289, 1305, 1328, 1351, 1395, 1405,
1417-1421, 1427, 1430-1432, 1450, 1454, 1457, 1486, 1520-1522, 1531 vlg,
1543, 1549, 1551, 1559, 1582-1584, 1594, 1662.
B e l l e y : 761.
B e l l Te l e p h o n e M a a t s c h a p p i j : 490.
B e n e d e n - R i j n : 140, 727, 843.
B e n i c a r l o : 112.
B e n t h e i m : 467.
B e r c h t e s g a d e n : 1300.
B e r g a m o : 1131 vlg.
B e r g e n (B e l g i ë ): 316, 802 vlg.
B e r g e n (N o o r w e g e n ): 1446.
B e r g e n a. Z e e : 417, 451, 583, 1449.
B e r g e n o p Z o o m : 744, 769 vlg, 904, 1040.
‘B e r k h e i d e ’ (l a n d g o e d ): 50.
B e r l i j n : 56, 58, 154, 190, 228, 246, 275 vlg, 284, 346, 349, 354 vlg, 366,
389, 402, 465, 467, 469, 491, 543, 553, 580, 609 vlg, 612-614, 620, 628, 643,
645, 666, 672, 675 vlg, 682, 761, 776, 790, 794, 807, 833, 845, 889, 892, 908,
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916, 943, 966, 996, 1015, 1019, 1033 vlg, 1107 vlg, 1115, 1184, 1189, 1193,
1215, 1289, 1297-1299, 1321, 1328, 1336, 1390 vlg, 1398, 1408, 1423, 1426,
1428, 1431, 1443.
B e r l i j n (p l a n t a g e ): zie: Plantage Berlijn.
B e r n : 44, 205, 256, 647, 678, 1189, 1205, 1431.
B e s s a r a b i ë : 656, 1398.
B é t h u n e : 300.
B e t o n M a a t s c h a p p i j , H o l l a n d s c h e -: 1255.
B e t u w e : 758, 843.
B e w e g i n g , N a t i o n a a l - S o c i a l i s t i s c h e -: 1116, 1129, 1159, 1213,
1225 vlg, 1308, 1319, 1324, 1327, 1334, 1385, 1427, 1462, 1656.
B e w e g i n g ‘E e n h e i d d o o r D e m o c r a t i e ’: 1226, 1334.
B i e l : 800.
B i k k e n b e r g : 699.
B i l l i t o n M a a t s c h a p p i j , N e d e r l a n d s c h e -: 74, 1036.
B i l t , D e -: 203.
B i n g e n : 669, 1342.
B i n n e n v a a r t : 66, 631, 857, 1143, 1146 vlg, 1227.
B i n n e n w a s s e r u m s c h l a g t a r i f e : 831, 833-836, 845.
B i r m a : 103, 107, 1464.
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B i s c a j e , G o l f v a n -: 1288.
B l a a u w h o e d e n v e e m : 121, 123.
B l a n k e n e s e : 977.
B l o e m e n d a a l : 45, 338, 492 vlg, 916, 1013, 1019, 1233, 1282, 1310 vlg.
‘B l o e m e n h e u v e l ’ (l a n d g o e d ): 104.
‘B l o e m o o r d ’ (l a n d g o e d ): 45.
B l o h m & C o . : 71, 101, 465.
B l o i s : 1033.
B l i j d e n s t e i n , B.W. - & C o . : 81, 87, 430.
B i j b e l g e n o o t s c h a p , N e d e r l a n d s c h -: 8.
B o a r d o f T r a d e , E n g e l s e -: 194 vlg, 465, 709, 810, 847, 957, 1003,
1091, 1532.
B o a r d , U.S. Wa r T r a d e -: 264.
B o e d a p e s t : 547.
B o e k a r e s t : 355, 387, 1188.
B o e r e n b o n d , N a t i o n a l e -: 1225.
B o e r e n - e n T u i n d e r s b o n d , C h r i s t e l i j k e -: 1053.
B o g o t á : 390, 1012.
B o h e m e n : 336, 1115, 1295, 1297, 1390.
B o i s s e v a i n & C o , A d o l p h -: 93.
B o k h o v e n : 1048.
B o l i v i a : 135, 770.
B o l s j e w i s m e : 230, 276, 296, 322, 325, 329, 466, 1424.
B o m b a y : 107, 839.
B o n d , C e n t r a l e - v a n K o o p v a a r d i j - o f f i c i e r e n : 988.
B o n d , C e n t r a l e - v a n S c h e e p v a a r t p e r s o n e e l : 952.
B o n d , C e n t r a l e - v a n T r a n s p o r t a r b e i d e r s : 362, 988.
B o n d , E c o n o m i s c h e -: 229.
B o n d , P r o v i n c i a l e - v a n E f f e c t e n h a n d e l a r e n : 1163.
B o r d e a u x : 318, 660, 767, 1454.
B o r n e o : 182, 1248, 1257, 1263, 1266, 1274, 1306, 1331, 1472.
B o r n e o - S u m a t r a - H a n d e l m a a t s c h a p p i j : 308, 1284.
B o r s k i , f i r m a We d . W. -: 151.
B o r s u m i j , N.V. - We h r y : 29, 308.
B o s k o o p : 1020.
B o s s c h e r v e l d : 714, 722, 731, 734, 736-738, 740, 745, 827, 841, 855.
B o s t o n : 94 vlg, 251, 1367 vlg.
B o s w e t : 702.
B o t e r m a r k t , E n g e l s e -: 1243.
B o t e r p o l i t i e k , D u i t s e -: 888.
B o t e r u i t v o e r , N e d e r l a n d s e -: 886, 888.
B o u i l l o n (F r a n k r i j k ): 572.
B o u l o g n e : 264, 287, 992, 1374.
B o u r g e s : 767.
B o v e n - R i j n : 143, 630 vlg, 645, 696, 698, 702, 705, 708, 844.
B o x t e l : 699.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

B r a b a n t , N o o r d - -: 354, 488, 621, 669, 699, 715, 904, 908, 1419, 1432,
1454.
B r a n d a r i s (v u u r t o r e n ): 1297.
B r e d a : 1420.
B r e m e n : 132, 136, 140, 143 vlg, 168, 228, 373, 389, 418, 447, 465-467, 469,
611, 615, 836, 858, 927 vlg, 984, 996, 1503 vlg.
B r e m e r h a v e n : 352.
B r e n n e r : 1321, 1442, 1444.
B r e s c i a : 999, 1131 vlg.
B r e s s é : 1033.
B r e t a g n e : 1363.
B r e t t o n Wo o d s : 1477.
B r e u e r , M ö l l e r & C o : 100.
B r i a n d - K e l l o g g p a c t (1928): 1104.
B r i e g d e n (B e l g . ): 827.
B r i e g l e b , f i r m a G u s t -: 52, 58 vlg.
B r i g : 755.
B r i t i s h & A m s t e r d a m M a r i t i m e A g e n c y : 508 vlg.
B r i t i s h M e r c a n t i l e I n s u r a n c e Co.: 260.
B r i t s c h - I n d i ë L i j n : 372, 439, 443, 447, 498, 839, 844, 846.
B r i t s c h - I n d i ë : 107, 212, 257, 348, 418, 426, 454, 482, 524, 530, 605, 957,
1097, 1222, 1261, 1414, 1464, 1472, 1502, 1590.
B r o c k e n (D u i t s l a n d ): 58.
B r u g g e : 263 vlg, 802 vlg.
B r u s s e l : 47, 177, 261, 300, 308, 310, 316, 374, 379, 382, 385, 471, 473,
517-519, 561, 572, 662, 688, 717 vlg, 725, 738, 740, 750, 754, 758, 767,
787-789, 793, 798, 802 vlg, 807, 820, 823 vlg, 827, 848, 927, 946, 964,
1003-1005, 1008, 1013 vlg, 1141, 1145, 1158, 1183, 1189, 1247, 1288 vlg,
1351, 1362, 1417, 1450, 1580.
B u e n o s A i r e s : 213, 351 vlg, 422-425, 427, 437, 1011 vlg, 1020, 1089,
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1137, 1148, 1158, 1186, 1190, 1200, 1234, 1552.
B u f f a l o (V.S.): 94, 1341, 1355 vlg.
B u i s m a n G r a t a m a & C o : 485.
B u i t e n z o r g : 720, 899, 1040, 1144, 1259 vlg, 1266, 1465.
B u l g a r i j e : 135, 145, 240, 262, 368, 456, 723, 1086, 1398.
B u n g e , f i r m a - & C o : 415, 517.
B u n g e , N.V. - 's H a n d e l m a a t s c h a p p i j : 29, 415, 928.
B u r d e t e n D r u y v e s t e y n , f i r m a -: 80.
B u r e a u , C e n t r a a l - v a n t u i n b o u w v e i l i n g e n : 1066.
B u r e a u d e S o c i é t é d'E c o n o m i e P o l i t i q u e : 315.
B u r e a u S c h e e p v a a r t : 272, 274.
B u r e a u v o o r d e d u i n w a t e r v o o r z i e n i n g : 826.
B u r n h a m : 463.
B u r n h a m B e e c h e s : 252, 463.
B u s h e y : 84.
B u s s u m : 35, 700, 766, 837, 1310, 1452, 1494.
By P l e e t : 86.
B y z a n t i u m : 136.
C a d i z : 112.
C a ï r o : 1263, 1266, 1428, 1434.
C a l a b r i ë : 761.
C a l a i s : 524.
C a l c u l t a : 1162, 1313.
C a l i f o r n i ë : 47, 173.
C a m b r i d g e (E n g e l a n d ): 1196, 1262.
C a m b r i d g e (V.S.): 1367.
C a n a d a : 37, 260, 411, 1104, 1355, 1357-1363, 1365 vlg, 1387 vlg, 1467,
1651.
C a n a d i a n B a n k o f C o m m e r c e : 1356, 1358.
C a n a d i a n N a t i o n a l R a i l w a y s : 1358 vlg, 1365 vlg.
C a n a d i a n P a c i f i c R a i l w a y : 1359, 1365 vlg.
C a n a l G r a n d e (Ve n e t i ë ): 998.
C a n b e r r a : 1460.
C a n o s s a : 1442.
C a p B l a n c (F r a n k r i j k ): 767.
C a p e C o d k a n a a l : 1369.
C a r á c a s : 71, 100 vlg, 248, 830, 1190, 1362.
C a r á c a s b a a i : 429.
C a r g a d o o r s k a n t o o r , Ve r e e n i g d -: 1411.
C a r i b b e a n P e t r o l e u m C o . : 100.
C a r n e g i e E n d o w m e n t : 1102, 1111, 1116, 1119, 1160, 1179, 1184, 1188,
1288.
C a r n e g i e F o u n d a t i o n : 1307.
C a r n e g i e T r u s t : 1102, 1354.
C a r s t e n s - t o p (N i e u w G u i n e a ): 1159.
C a r t a g e n a : 99, 112, 1208.
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C a r t e l , i n t e r n a t i o n a a l -: 716.
C a r t e l l i s a t i e : 822, 903.
C a r t e r H a w l e y & C o : 91.
C a s t e l f r a n c o : 998.
C a s t i l i ë : 1207.
C a s t r i c u m : 1099.
C a t a l o n i ë : 1195, 1207, 1321, 1324.
C a v a l l a : 456.
C a y e n n e : 211.
C e l e b e s : 996, 1257, 1273, 1493.
C e l e r i n a (E n g a d i n ): 16, 203, 592.
C é l i g n y : 692, 1199.
C e y l o n : 107.
C h a m b e r o f S h i p p i n g : 707.
C h a m p é r y : 1048.
C h a m p e x : 618.
C h a n t e c l e r : 1364.
C h a n t i l l y : 767.
C h a r t r e s : 665.
C h a s e N a t i o n a l B a n k : 1119, 1314, 1345.
C h e m i s c h e F a b r i e k e n , Ve r e e n i g d e -: 359, 1147, 1339, 1405.
C h e n e y : 85.
C h e q u e r s : 1479.
C h e r i b o n : 1260.
C h é s i è r e s : 374.
C h i c a g o : 46, 94.
C h i l i : 135, 274, 387, 395, 406, 445, 593, 657, 840, 930, 1095, 1161.
C h i n a : 84, 103, 106, 418, 691 vlg, 901, 941, 969, 1030, 1101, 1107, 1141,
1160, 1167 vlg, 1179, 1241, 1243 vlg, 1253, 1255, 1257, 1259, 1279, 1285,
1290, 1296, 1301, 1304, 1306, 1313 vlg, 1325, 1337, 1349, 1351, 1353, 1357,
1369, 1379, 1382, 1390, 1396, 1399, 1414, 1421, 1431, 1448, 1451, 1472, 1481,
1495, 1551, 1590, 1631.
C h i n g f o r d : 79 vlg, 88.
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C h i u s i : 713.
C h r i s t e l i j k - h i s t o r i s c h e n : 410, 525, 612, 638, 648 vlg, 662, 678, 684,
743, 799, 805, 868, 1004, 1026, 1032, 1042, 1226, 1228, 1230, 1242, 1319,
1334, 1380, 1383. Zie ook: Partij, Christelijk-Historische -.
C h u n g k i n g (C h i n a ): 1168, 1473.
C i t i z e n , T h e - (C a n a d e e s d a g b l a d ): 1361.
C l a r e L i j n : 95.
C l e a r i n g I n s t i t u u t : 1392.
C l e a r i n g - v e r d r a g , N e d e r l a n d s - D u i t s -: 1073, 1076, 1088, 1108.
C l e a r i n g w e t : 976.
C l e v e l a n d (V.S.): 94.
C l i v e d e n - s e t , E n g e l s e -: 1338.
C l u b , G r o o t e - t e A m s t e r d a m : 451, 940, 1482.
C l u b , H o l l a n d s c h e - t e L o n d e n : 81, 87.
C l u b , I n d u s t r i e ë l e - t e A m s t e r d a m : 839, 1023, 1451, 1547.
C l u b , J u n i o r C o n s t i t u t i o n a l -: 88.
C o b d e n L e c t u r e : 1033, 1035.
C o b d e n S o c i e t y : 1289.
C o b l e n z : 1342.
C o e v o r d e n : 1335.
C o l m a r : 802 vlg.
C o l o m b o : 1470.
C o l o n : 172, 238, 1216.
C o l o n L i j n : 1562.
C o l u m b i a : 430, 835, 969, 1143, 1565.
C o l u m b i a U n i v e r s i t y : 1344.
C o m i t é , E c o n o m i s c h - v a n d e Vo l k e n b o n d : 783, 792, 809,
1529-1531, 1544, 1546.
Comité tot het aanbieden van een nationaal huldeblijk
a a n d e K o n i n g i n : 472-474.
C o m i t é t o t v e r w e e r t e g e n p r o t e c t i o n i s m e : 627.
C o m i t é t o t w i j z i g i n g v a n h e t B e l g i s c h T r a c t a a t : 628, 631-635,
671 vlg, 675.
C o m m e w i j n e : 70.
Commissie, Centrale - voor de bestrijding der
w e r k l o o s h e i d : 907.
Commissie, Economische Consultatieve - van de
Vo l k e n b o n d : 794 vlg, 809, 833.
Commissie, Internationale - voor de Unificatie van het
Z e e r e c h t : 177.
C o m m i s s i e , I n t e r n a t i o n a l e D o n a u -: 577.
Commissie, Nederlands-Duitse - voor het Duitse crediet:
398, 462, 501, 532.
C o m m i s s i e - D a w e s : zie: Plan-Dawes.
Commissie van advies voor de economische
o n d e r h a n d e l i n g e n m e t h e t b u i t e n l a n d : 226, 228, 232, 234, 239.
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Commissie van bijstand ter uitvoering van de
D i s t r i b u t i e w e t : 226.
C o m m i s s i e v o o r d e d i p l o m a t i e k e e x a m e n s : 966, 1022, 1194,
1460, 1462, 1481.
Commissie voor de distributie van ijzer en staal, Rijks-: 222 vlg, 237, 308.
C o m m i s s i e v o o r d e E c o n o m i s c h e P o l i t i e k : 392, 668, 686, 876
vlg, 880, 906, 908 vlg, 922, 924, 937, 1001, 1556.
C o m m i s s i e v o o r d e h a n d e l s v e r d r a g e n : 732, 741, 927, 946, 981,
1056, 1061, 1065 vlg, 1069 vlg.
Commissie voor de landbouwcrisis aangelegenheden,
I n t e r d e p a r t e m e n t a l e -: 907, 1093, 1095.
C o m m i s s i e v o o r d e U i t v a a r t : 211.
C o m m i s s i e v o o r d e Wa t e r w e g e n : 323.
C o m m i s s i e v o o r h e t g i r o w e z e n : 960 vlg, 981.
C o m m i s s i e - Yo u n g : zie: Plan-Young.
C o m m u n i s m e , b u i t e n l a n d s -: 1115, 1142, 1206, 1295, 1324, 1333,
1427.
C o m m u n i s m e , D u i t s e -: 350, 465, 583, 777, 932, 943.
C o m m u n i s m e , F r a n s -: 926, 1173, 1181, 1197, 1206.
C o m m u n i s m e , N e d e r l a n d s -: 712, 950, 1034, 1117, 1124, 1129, 1159,
1225 vlg, 1380, 1427, 1458, 1493, 1495.
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C o m m u n i s m e , N e d e r l a n d s - I n d i s c h -: 1495.
C o m p a g n i e , O o s t - A f r i k a a n s c h e -: 373.
C a m p a n i e , T r a n s a t l a n t i q u e : 297.
C o m p a ñ i a M e r c a n t i l : 424.
C o n c e p c i ó n : 427.
C o n c e r t g e b o u w, A m s t e r d a m s e -: 97, 544, 989, 1002.
C o n f e r e n c e , A f r i c a n -: 449, 579, 829.
C o n f e r e n c e , I n t e r n a t i o n a l S h i p p i n g -: 707, 1027.
C o n f e r e n c e , J a p a n - J a v a -: 997.
C o n f e r e n c e , M a g e l l a n -: 529, 534, 597.
C o n f e r e n c e , P a c i f i c -: 579, 597.
C o n f e r e n c e , We s t - I n d i a n -: 378, 381, 411, 529.
C o n f e r e n c e l i j n e n : 449.
C o n f e r e n c e s , I m p e r i a l -: 502.
C o n f e r e n t i e , B a n k i e r s - - t e P a r i j s : 285, 439, 445 vlg.
C o n f e r e n t i e , E c o n o m i s c h e - te G e n è v e : 647 vlg, 682, 685-687, 699,
703, 708, 712 vlg, 735, 739, 759, 782, 794 vlg, 804, 1525.
C o n f e r e n t i e , E c o n o m i s c h e - t e L o n d e n : 930, 1003 vlg, 1009, 1018,
1021, 1023, 1025, 1039, 1043 vlg, 1047.
C o n f e r e n t i e , G e m e n e b e s t - - t e O t t a w a : 968, 979, 986, 1021, 1559.
Zie ook: Ottawa.
C o n f e r e n t i e , H a a g s e -: 829, 833, 835.
C o n f e r e n t i e , I n t e r n a t i o n a l e f i n a n c i e ë l e - t e B r u s s e l : 374,
382, 385 vlg, 388.
Conferentie over de Duitse herstelbetalingen te Lausanne:
967, 971, 976, 978 vlg, Zie ook: Lausanne.
Conferentie over economische en financieële
v r a a g s t u k k e n t e G e n u a : 432, 445, 448.
C o n q , B e l g i s c h -: 517, 519.
C o n g r e s , A m e r i k a a n s -: 421, 445, 1009, 1016, 1092, 1104, 1349 vlg.
Congres van de Internationale Kamer van Koophandel te
A m s t e r d a m (1929): 703, 708, 715, 725, 732, 764, 795, 797 vlg, 1384.
Congres van de Internationale Kamer van Koophandel te
P a r i j s (1935): 1124.
Congres van de Internationale Kamer van Koophandel te
Wa s h i n g t o n (1931): 914.
C o n r a d , S c h e e p s b o u w o n d e r n e m i n g -: 23, 1216.
C o n s e r v a t i e v e n , E n g e l s e -: 518, 798, 847, 947, 957, 1009, 1002, 1290,
1328, 1458.
C o n s e s s i e , E r k e l e n s - -: 369 vlg.
C o n s u l t a t i e b u r e a u v o o r d e i n l a n d s e n i j v e r h e i d : 1257, 1259.
C o n t i n g e n t e r i n g , D u i t s e -: 1002, 1006.
C o n t i n g e n t e r i n g , N e d e r l a n d s e -: 964, 966, 971, 994, 1070, 1074,
1106, 1203, 1228.
C o n t i n g e n t e r i n g , N e d e r l a n d s - I n d i ë -: 1252.
C o n t i n g e n t e r i n g s c o m m i s s i e , N e d e r l a n d s e -: 1066.
C o n t i n g e n t e r i n g s p o l i t i e k , F r a n s e -: 1008.
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C o n t r a b a n d e : 192 vlg, 195-198.
C o n v e n t i e , B e l g i s c h - F r a n s e m i l i t a i r e -: 780.
C o p p e n a m e : 74, 182.
C o r a n t i j n e : 74, 182,
C o r n i c h e : 1273.
C o r n w a l l : 332.
C o r o n i e : 72.
C o r s i c a : 1327.
C o r t o n a : 670.
C o u r m a y e u r : 44.
C o u r t a n v a u x : 1033.
C r a n e n b u r g : 205.
C r é d i t C o m p a g n i e , I n t e r n a t i o n a l e -: 539.
C r e d i e t e n , i n t e r n a t i o n a l e -: 312, 320, 326, 329-331, 338, 345-347,
353 vlg, 356, 367, 369, 382, 385, 408, 414-416, 518, 889 vlg, 896, 916, 939,
949, 1483. Zie ook: Credietverlening aan Duitsland.
C r e d i e t e n a a n d e s c h e e p v a a r t : 449, 470, 501, 874, 967 vlg.
C r e d i e t v e r l e n i n g a a n D u i t s l a n d : 223, 320, 325, 327, 333 vlg, 338,
341, 345, 356 vlg, 368 vlg, 383, 415, 501, 603, 607 vlg, 614, 643 vlg, 648, 651,
666, 830, 833 vlg, 947, 1034.
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C r e d i e t - v e r z e k e r i n g M a a t s c h a p p i j : 1182.
C r é d i t L y o n n a i s : 1033.
C r i c k e t - e n Vo e t b a l c l u b , R o t t e r d a m s c h e -: 54.
C r i s i s , e c o n o m i s c h e -: 410, 829, 876 vlg.
C r i s i s , k a b i n e t s - -: 490, 505, 509, 643, 1128.
C r i s t ó b a l : 968, 1565.
C r o i x d e f e u : 1153, 1292.
C r o n e , H.G.T h . - N.V.: 29.
C r o y d o n : 85.
C u b a : 70 vlg, 95, 244, 348, 351, 360, 374 vlg, 377 vlg, 1145.
C u l t u r e s : 67 vlg, 70, 371, 1097.
Cultuurbelangen Nederlandsche Handel-Maatschappij:
1400.
C u l t u u r b a n k , We s t - I n d i s c h e -: 207-209.
C u l t u u r M a a t s c h a p p i j d e r Vo r s t e n l a n d e n : 371.
C u l t u u r s t e l s e l : 34.
C u n a r d - l i j n : 89.
C u r a ç a o : 70-72, 100 vlg, 135, 207, 211, 232, 238, 380, 428-430, 577, 646,
717, 740, 849 vlg, 854, 969, 1050, 1137, 1141, 1211, 1215, 1374, 1432, 1463,
1468, 1482, 1562 vlg, 1565.
C u r s u s w e t : 885.
C u z i e u p a r C h a z e y - B o n s (F r . ): 761.
C y p r u s : 456.
D a g b l a d , A m s t e r d a m s c h -: 1475.
D a g b l a d , U t r e c h t s c h -: 776, 781, 783.
D a i l y C h r o n i c l e : 194.
D a i l y Te l e g r a p h : 75.
D a j a k s : 1254.
D a l l a s : 1353.
D a m p f e r C a m p a g n i e , N e u e -: zie: Neue Dampfer Compagnie.
D a n z i g : 322, 336, 350, 1191, 1193, 1314, 1328, 1332, 1336, 1338, 1340,
1374, 1389, vlg 1503.
D a r m s t a d t : 159.
D a r m s t ä d t e r u n d N a t i o n a l B a n k : 609, 776, 927 vlg.
D a v a o : 1265.
D a v a o h e n n e p : 1264.
D a v i s k a m p i n N o r t h C a r o l i n a : 1463.
D a v o s : 1397.
D e a c o n , F.H. - & C o . : 1356.
D é b a t s , L e s -: 350, 386.
D e c l a r a t i e v a n L o n d e n : 192 vlg, 195.
D e f e n s i e , B e l g i s c h e -: 1432.
D e f e n s i e , D u i t s e -: 1105, 1161, 1164, 1182, 1279, 1291, 1303, 1321,
1420, 1446, 1448.
D e f e n s i e , E n g e l s e -: 1327, 1432, 1464-1466, 1468, 1472.
D e f e n s i e , F r a n s e -: 1105, 1412.
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D e f e n s i e , N e d e r l a n d s e -: 1227, 1307, 1337, 1342, 1408, 1414 vlg,
1429, 1436, 1445 vlg, 1449, 1461, 1464, 1467 vlg, 1471, 1474 vlg, 1477 vlg.
D e f e n s i e , N e d e r l a n d s - I n d i s c h e -: 1244, 1250, 1252, 1287, 1381,
1433.
D e f l a t i e p o l i t i e k , N e d e r l a n d s e -: 1057 vlg, 1062, 1085, 1087 vlg,
1093, 1109, 1117, 1119, 1122, 1130, 1142, 1177.
D e l a g o a - b a a i : 384.
D e l a w a r e : 1347.
D e l f t : 32 vlg, 182, 473 vlg, 663.
D e l f z i j l : 237, 1071.
D e l i : 174-176, 969.
D e l i - M a a t s c h a p p i j . N.V. -: 29, 1276.
D e l i - t a b a k : 177.
D e m o g (D u i t s e o n d e r n e m i n g ): 819.
D e m e r a r a : 101, 1145.
D e n e m a r k e n : 209, 283, 326, 328, 344, 814, 816, 822, 1085, 1205, 1220,
1243, 1328, 1409, 1446 vlg, 1451, 1457, 1473, 1532, 1543 vlg, 1559 vlg, 1587,
1595.
D e n m a r k H i l l : 85.
D e n p a s a r : 1275.
D e n t d u M i d i (Zwitserland): 1048.
D e p a r t e m e n t : z i e : Ministerie.
D e p o s i t o - e n A d m i n i s t r a t i e B a n k : zie: Bank, Deposito- en
Administratie -.
D e t e r m e y e r , We s l i n g h & C o : 97, 574.
D e u t s c h - A u s t r a l i s c h e D a m p f s c h i f f - G e s e l l s c h a f t : 153, 383
vlg, 471, 1499.
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D e u t s c h e B a n k : 398, 676, 776, 1281, 1375, 1386-1388, 1399, 1439 vlg,
1443.
D e u t s c h e B a n k - D i s c o n t o g e s e l l s c h a f t : 776, 893.
D e u t s c h e D a m p f s c h i f f G e s e l l s c h a f t H a n s a : 159, 418, 447, 839.
D e u t s c h e D r a h t v e r b a n d : 892.
D e u t s c h e L e v a n t L i n i e : 144-146, 152, 154, 541, 579, 657, 739, 984
vlg, 1216, 1499, 1503.
D e u t s c h e O r i e n t L i n i e : 541, 579.
D e u t s c h e R e i c h s b a n k : 341, 416, 609 vlg, 650, 668, 677, 773, 818, 845,
927, 1030, 1032, 1321, 1323, 1372, 1375, 1440.
D e v a l u a t i e v a n d e g u l d e n : 408, 981, 1028 vlg, 1062, 1081, 1083-1085,
1087, 1092 vlg, 1103, 1109, 1119, 1123, 1125, 1128, 1130 vlg, 1134, 1137,
1140-1143, 1177, 1210-1212, 1265, 1594.
D e v o n (E n g . ): 883.
D e v o n s h i r e : 259, 332.
D e w a k : 816.
(s.s.) ‘D e Z e v e n P r o v i n c i ë n ’: 1026, 1029, 1266, 1610.
D i e p , H o l l a n d s c h -: zie: Hollandsch Diep.
D i g o e l : 1261, 1263.
D i n t e l s a s : 771, 828, 905, 914, 933, 959, 970.
D i s c o n t o M a a t s c h a p p i j : 48.
D i s t r i b u t i e : 222, 224, 269, 1458.
D i s t r i b u t i e b u r e a u , R i j k s - v o o r S t a a l e n I J z e r : 223.
D j a k a r t a : 1473.
D j a m b i : 1269, 1271, 1274.
D j a p a r a : 816.
D j e d d a h : 1261.
D j i b o u t i : 1327.
D j i m b a n g : 1249.
D j o k j a : 1257 vlg, 1275, 1485, 1493, 1495.
D j o k j a k a r t a : 1258.
D o b r o e d s j a : 1398.
D o d e w a a r d : 66.
D o e t i n c h e m : 1079.
D o l l a r , A m e r i k a a n s e -: 408, 421, 506, 518, 524, 1028, 1056 vlg, 1061,
1085, 1087, 1092, 1103, 1116, 1136, 1160, 1207, 1212, 1294, 1355, 1366.
D o m b u r g : 37, 581-583.
D o m i n i o n s , E n g e l s e -: 593, 903, 940, 968, 986, 1316, 1585, 1587.
D o m i n i o n S e c u r i t i e s L t d . : 1357 vlg.
D o m m e (F r . ): 767.
D o n a u k w e s t i e : 823. Zie ook: Commissie, Internationale Donau- -.
D o o p s g e z i n d e n : 605.
D o o r n : 479.
D o o r n i k : 802 vlg.
D o o r v o e r : 67, 142, 190, 193, vlg 220.
D o r d o g n e : 767.
D o r d r e c h t : 636, 661, 844.
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D o r k i n g : 86, 257.
D o r s e t : 883.
D o v e r : 263, 524.
D o w n s : 1406 vlg, 1423, 1434.
D r a h t v e r b a n d , D e u t s c h e -: zie: D e u t s c h e D r a h t v e r b a n d .
D r e c h t : 110.
D r e n t e : 354, 724, 878, 899, 1071 vlg.
D r i e l , N.V.W. v a n - 's S t o o m b o o t & T r a n s p o r t o n d e r n e m i n g e n :
369.
D r o n t h e i m : 1081 vlg, 1446.
D r o o g d o k M i j , A m s t e r d a m s c h e -: 175, 905.
D r o o g d o k M a a t s c h a p p i j , R o t t e r d a m s c h e -: 642.
D r o x f o r d : 968, 1291.
D u b o i s C a t a n d : 407.
D ü s s e l f d o r f : 275, 669, 739, 752, 818, 859, 889, 1217.
D u i n k e r k e n : 163, 263, 660, 1427.
D u i n p l a n : 700, 1019, 1233, 1309.
D u i s b u r g : 752.
D u i t s l a n d : 48, 64 vlg, 100, 109 vlg, 114, 137, 139, 152, 154, 162, 167-169,
177, 191-195, 197-199, 202, 205-207, 213 vlg, 219 vlg, 222-227, 229, 236 vlg,
239-241, 244, 246 vlg, 249-251, 253, 255-260, 262 vlg, 265 vlg, 268 vlg, 272,
274-277, 282-286, 296, 305-310, 313, 315, 320, 322, 324-329, 333 vlg, 336,
338-342, 344-346, 349 vlg, 353-356, 366 vlg, 368-370, 378, 383, 388 vlg, 397
vlg, 400 vlg, 404, 408-410, 414-416, 418, 421, 423, 426, 434, 437 vlg, 442,
448, 450, 457, 464-469, 479, 484, 490-492, 499 vlg, 507, 516-520, 522, 524,
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527 vlg, 531 vlg, 541 vlg, 547-549, 557 vlg, 581-583, 592 vlg, 596 vlg, 599,
603, 607-611, 613-617, 620, 628, 643 vlg, 648, 650-652, 659, 661, 666, 675-677,
679, 682 vlg, 686, 706 vlg, 712, 718 vlg, 727, 736, 739, 741, 743, 764, 773 vlg,
776-778, 780, 783, 788, 794, 810, 816, 819 vlg, 822 vlg, 830 vlg, 833-837, 843,
847, 850 vlg, 881-884, 886-888, 890, 894 vlg, 902 vlg, 906, 916 vlg, 919,
924-930, 932 vlg, 940, 943 vlg, 946 vlg, 952-955, 957 vlg, 966 vlg, 971,
977-979, 999, 1002, 1005 vlg, 1008, 1016, 1020, 1027 vlg, 1034, 1043 vlg,
1046, 1057, 1065-1067, 1073, 1076 vlg, 1081, 1086, 1088, 1094, 1096, 1098,
1104 vlg, 1107 vlg, 1118, 1141, 1146, 1161 vlg, 1165, 1175, 1191, 1260, 1262,
1281, 1288, 1297-1308, 1314 vlg, 1317 vlg, 1321-1323, 1325-1233, 1336-1338,
1340, 1352 vlg, 1375 vlg, 1380, 1385, 1387-1392, 1394-1398, 1401, 1405,
1407, 1409 vlg, 1413, 1416-1427, 1429, 1431 vlg, 1434-1436, 1440-1444,
1446-1448, 1450, 1452, 1457-1459, 1482, 1488, 1499-1501, 1503, 1519, 1521,
1532, 1534, 1537, 1548, 1551, 1558, 1560 vlg, 1581, 1586-1588, 1595, 1611,
1645, 1651, 1653, 1662.
D u n c a n , F o x & C o : 430.
D u n f o r d , T h e - H o u s e A s s o c i a t i o n : 1033, 1035.
D u r b a n : 384, 432, 439, 443, 445, 449, 451, 453, 497, 538, 1508.
D u r h a m : 1196.
D w i n g e l o : 1072.
E a s t m e o n : 1291.
E a s t r i v e r : 1369.
E b , Va n d e r - & D r e s s e l h u y s ' S c h e e p v a a r t m a a t s c h a p p i j :
157, 375 vlg, 381, 443 vlg, 453.
E c h o d e P a r i s : 317, 695.
E c o l e C o l o n i a l e (F r . ): 315.
E c o l e d e s S c i e n c e s (F r . ): 707.
E c o l e d e s S c i e n c e s P o l i t i q u e s (F r . ): 1280.
E c o n o m e n , A m s t e r d a m s e K r i n g v a n -: 961.
E c o n o m i e , A m e r i k a a n s e -: 947, 967, 1016, 1345, 1347.
E c o n o m i e , B e l g i s c h e -: 517 vlg, 717.
E c o n o m i e , D u i t s e -: 313, 718, 776 vlg, 940, 1073, 1081, 1165, 1297,
1325.
E c o n o m i e , E n g e l s e -: 524, 940, 1207.
E c o n o m i e , F r a n s e -: 524, 648, 925, 964, 1087.
E c o n o m i e , J a p a n s e -: 1414.
E c o n o m i e , N e d e r l a n d s e -: 499, 684, 517, 839, 854, 946, 954 vlg, 990,
1018, 1029, 1038, 1059, 1098, 1108, 1119, 1120 vlg, 1168 vlg, 1213, 1404,
1432, 1585, 1547.
E c o n o m i s t , D e -: 713, 1177, 1636.
E c o n o m i s t , T h e -: 79, 194, 284 vlg, 479, 701, 939, 1116, 1208.
E c u a d o r : 135, 390, 770, 968, 1565.
E d a m : 772.
E d e : 1420.
E d i n b u r g : 1196 vlg.
E e g h e n , Va n - & C o : 3, 7, 150, 165, 562, 580, 582, 594, 599, 832, 1316.
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E e m - m e e r : 747, 749, 752, 785 vlg, 826.
E e m m o n d i n g : 787.
E e n d r a c h t , D e -: 744, 1756.
E e n d r a c h t k a n a a l : 753, 757, 759 vlg, 768 vlg, 771, 822, 855, 858, 864,
905, 914.
‘E e n h e i d d o o r D e m o c r a t i e ’, B e w e g i n g -: zie: Beweging ‘Eenheid
door Democratie’.
E e r s t e K a m e r : 15, 21, 247, 318, 391, 415, 438, 555, 585, 669, 671-675,
678 vlg, 681, 685-688, 691-693, 695 vlg, 717, 733-736, 743, 759, 769, 784,
796, 800, 837, 843, 848, 864, 868, 879, 898, 904, 945, 976, 1059, 1066, 1074,
1124 vlg, 1213, vlg, 1235, 1239, 1268, 1279, 1282 vlg, 1290, 1292, 1294, 1299,
1308 vlg, 1313, 1316-1318, 1324, 1334, 1340, 1395, 1428 vlg, 1434, 1437,
1445 vlg, 1448, 1450, 1467, 1470, 1477, 1480, 1490, 1555.
E f f e c t e n b e u r s , A m s t e r d a m s e -: 338, 361, 365, 419, 568, 571, 574,
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621, 723, 953, 1113, 1119, 1128-1130, 1132, 1141, 1210 vlg, 1358, 1380, 1384,
1416.
E f f e c t e n b e u r s , B e r l i j n s e -: 942.
E f f e c t e n b e u r s , N e w Yo r k s e -: 829, 986.
E f f e c t e n b e u r s , P a r i j s e -: 942.
E f f e c t e n b e u r z e n : 926, 942, 1323, 1332, 1370, 1380, 1585.
E f f e c t e n m a r k t , N e d e r l a n d s e -: 1432.
E f f e c t e n p o r t e f e u i l l e H o p e & C o : 589.
E g a l i s a t i e f o n d s , Va l u t a - -: 1212, 1220.
E g e r - i n c i d e n t : 1297.
E g m o n d : 1449.
E g y p t e : 132, 135, 145, 148, 185, 426, 987, 1179, 1190, 1267, 1296, 1322.
E i f f e l : 1364.
E i l a n d e n , B o v e n w i n d s e -: 211, 429, 1563.
E i l a n d e n , C a n a r i s c h e -: 157.
E i n d h o v e n : 1294.
E i s e n a c h : 58.
E l b e : 1456.
E l c h e : 112.
E l d e r D e m p s t e r , S t o o m v a a r t r e d e r i j -: 373, 394, 544 vlg, 829.
E l e c t r i c i t e i t s o n t w e r p : 1308.
E l s p e e t : 1092.
E l y : 1196.
E l z a s : 401, 659 vlg, 802.
E l z a s - L o t h a r i n g e n : 379, 401, 660, 978.
E m m e n : 1072.
E m z e t c o - l i j n (M i d d e l l a n d s c h e Z e e v a a r t C o m p a g n i e ): 1064.
E n g a d i n : 189, 592.
E n g e l a n d : 55, 70, 77, 82, 84 vlg, 88-90, 111, 137, 157, 177, 191-194,
197-200, 205-207, 209, 211-214, 216, 219-222, 224, 228, 232, 237, 241, 251,
265-269, 280, 282-286, 289, 300, 305 vlg, 308, 314, 317, 320, 324, 332 vlg,
337, 340, 342, 345, 356, 373, 382, 384, 386, 388, 396-400, 403 vlg, 408, 420,
426, 430, 451, 456, 464-467, 469, 482, 487-492, 498, 500, 507, 517, 519 vlg,
522, 524 vlg, 531, 545, 549, 553, 565, 575, 577, 580, 582, 592 vlg, 609, 616,
627 vlg, 632, 636, 643, 656, 658 vlg, 671, 677, 679, 682, 694, 703, 706 vlg,
712, 714, 719, 739, 759 vlg, 762 vlg, 778-781, 783, 785, 794, 809, 813 vlg,
830, 847, 849, 853, 883, 890, 901-903, 906, 909, 912, 916 vlg, 919, 924, 927,
930, 939 vlg, 942-944, 947, 949, 954 vlg, 957 vlg, 960, 967, 970, 979, 981,
986, 991, 1000, 1002-1004, 1008-1011, 1016, 1021, 1024, 1028-1030, 1035,
1061, 1065-1067, 1075 vlg, 1078, 1080, 1085, 1087, 1091-1094, 1104-1106,
1114-1116, 1118 vlg, 1121 vlg, 1124, 1132 vlg, 1135-1138, 1140, 1142, 1150,
1152 vlg, 1161, 1165, 1173, 1179 vlg, 1183 vlg, 1189, 1191, 1196, 1198, 1204,
1207-1209, 1212, 1215, 1217, 1220 vlg, 1224, 1241, 1244, 1256, 1260, 1267,
1279, 1281 vlg, 1286, 1288-1291, 1295-1299, 1301-1308, 1314, 1317 vlg,
1322-1325, 1327-1333, 1336, 1338, 1344, 1350, 1365, 1369, 1375, 1379, 1382,
1385, 1387, 1389-1392, 1394-1399, 1405-1409, 1411, 1413, 1417-1422, 1425,
1428, 1431-1435, 1440-1451, 1453 vlg, 1457, 1460 vlg, 1465-1477, 1479, 1484
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vlg, 1488-1491, 1495, 1551 vlg, 1555, 1558-1561, 1567, 1582 vlg, 1585-1589,
1595 vlg, 1611, 1644, 1650 vlg.
E n k h u i z e n : 1294.
E n q u ê t e - r e c h t : 743.
E n s c h e d e : 1152, 1441.
E n s k i l d a B a n k : 313, 539.
E n t e n t e : 199, 222, 224, 247, 267, 269-272, 274, 276, 278 vlg, 285 vlg, 322,
324 vlg, 329, 332, 336, 339, 344-346, 350, 352, 356, 366, 374, 388, 423.
E n t e n t e s i n d u s t r i e l l e s : (in het kader van de Volkenbond) 926.
E p e : 1317.
E p p i n g : 79 vlg.
E r d m a n n & H e t h e y, f i r m a -: 203.
E r f p a c h t g r o n d e n , A m s t e r d a m s e -: 1319.
E r f u r t : 294.
E r m e l o : 1452.
E r y t r e a : 1267.
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E s c o m p t o M a a t s c h a p p i j , N e d e r l a n d s c h - I n d i s c h e -:624,1284.
E s s e n : 469, 819.
E s s e x : 79, 286.
E s t l a n d : 816, 1405, 1409.
E t h i o p i ë : 1173.
E t o i l e , l' - B e l g e : 471, 1005.
E x p e d i t e u r s v e r e e n i g i n g , A m s t e r d a m s c h e -: 124.
E x p o r t , N e d e r l a n d s e -: 421, 944, 1092, 1094, 1113, 1119, 1274.
E x p o r t , N e d e r l a n d s e - n a a r D u i t s l a n d : 256 vlg, 1028.
E x p o r t , N e d e r l a n d s e - n a a r E n g e l a n d : 957, 981, 1028, 1066.
E x p o r t , N e d e r l a n d s e - n a a r R u s l a n d : 409.
E x p o r t , N e d e r l a n d s e - n a a r Z u i d - A m e r i k a : 1187.
E x p o r t - e n I m p o r t b a n k : 1491.
E i j s d e n : 756.
E y z i e s , L e s - (F r . ): 767.
F a r n h a m : 463.
F ä r o e r : 1197.
F a s c i s m e , D u i t s e -: 894.
F a s c i s t e n , J a p a n s e -: 1165.
F a s c i s t e n , S p a a n s e -: 1206, 1329.
F e d e r a l R e s e r v e B a n k : 668, 1353-1355, 1371.
F e d e r a l R e s e r v e B o a r d : 1353 vlg, 1371.
F e d e r a t i e , N e d e r l a n d s c h e - v a n t r a n s p o r t a r b e i d e r s : 362.
Federatie van Nederlandse Kamers van Koophandel in
h e t b u i t e n l a n d : 409.
F e l d a f i n g (D t s l d ): 889.
F i g a r o : 386.
F i l i p p i j n e n : 103, 996, 1241, 1262, 1331, 1351 vlg, 1413, 1468, 1474.
F i n a n c i ë n , A m e r i k a a n s e o p e n b a r e -: 971, 978.
F i n a n c i ë n , B e l g i s c h e o p e n b a r e -: 517 vlg, 665, 1111.
F i n a n c i ë n , C a n a d e s e o p e n b a r e -: 1358, 1365.
F i n a n c i ë n , D u i t s e o p e n b a r e -: 1073, 1081, 1246, 1297.
F i n a n c i ë n , E n g e l s e o p e n b a r e -: 940, 1116.
F i n a n c i ë n , F r a n s e o p e n b a r e -: 521 vlg, 616, 643, 1011, 1057, 1308.
F i n a n c i ë n , g e m e e n t e l i j k e -: 541, 632, 801, 901, 921, 948, 951, 963,
980, 1020, 1023, 1031.
F i n a n c i ë n , I n d i s c h e o p e n b a r e -: 486, 965, 1029, 1083, 1078, 1257.
F i n a n c i ë n , I t a l i a a n s e o p e n b a r e -: 1088, 1173, 1291, 1296.
F i n a n c i ë n , J a p a n s e o p e n b a r e -: 1012, 1169.
F i n a n c i ë n , N e d e r l a n d s e o p e n b a r e -: 338, 382, 410, 414, 439, 445,
455, 485-491, 493 vlg, 502, 505, 527, 575, 605, 715, 748, 770, 808, 842, 887,
901, 940, 945, 954 vlg, 964, 979, 994 vlg, 997, 1004, 1018, 1020, 1029 vlg,
1034, 1043 vlg, 1047, 1052, 1081, 1083-1087, 1094, 1105, 1112, 1117-1119,
1134, 1136, 1142, 1157, 1161, 1170, 1313, 1318 vlg, 1339, 1342, 1371, 1375,
1378, 1381, 1383, 1411, 1426 vlg, 1433, 1436, 1440, 1446, 1453, 1456, 1484,
1486.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

F i n a n c i ë n , N o o r s e o p e n b a r e -: 820.
F i n a n c i ë n , o p e n b a r e -: 382, 455, 486, 489, 491, 493, 517, 522, 575,
616, 748, 770, 801, 808, 839, 842, 887, 925 vlg, 954 vlg, 965, 979, 994 vlg,
997, 1004 vlg, 1014, 1016, 1020 vlg, 1047, 1052, 1059, 1081, 1083-1085, 1142,
1257, 1313, 1318 vlg, 1342, 1365, 1375, 1392, 1404, 1432 vlg, 1440, 1446,
1453, 1484.
F i n l a n d : 816, 881, 978, 1143, 1405, 1409, 1423, 1432, 1441 vlg, 1444, 1543
vlg.
F i r s t N a t i o n a l B a n k (B o s t o n ): 1367 vlg.
F i u m e : 343, 390.
F l o r e n c e : 185, 670, 683, 713.
F l o r e s : 1274.
F o k k e r s V l i e g t u i g e n f a b r i e k : 1114.
F o l k e s t o n e : 287.
F o n d s , I n t e r n a t i o n a l e M o n e t a i r e -: 1477.
F o n d s 1924: 1246.
F o n t a i n e b l e a u : 1068.
F o r e i g n R e l a t i o n s C o m m i t t e e , A m e r i k a a n s e -: 1348, 1350.
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‘F o r e n e d e ’, D e e n s e r e d e r i j -: 1499.
F o r t d e K o c k : 1268-1270.
F o r t e n , N o o r s e -: 1446.
F o u n t a i n 's A b b e y : 1196.
F r a n c , B e l g i s c h e -: 517-519, 521, 615, 666.
F r a n c , F r a n s e -: 450, 517 vlg, 521 vlg, 524, 527, 547, 643, 647, 668, 687,
1087, 1092, 1103, 1122, 1176 vlg.
F r a n c , f i r m a L e - & Co.: 59.
(s.s.) ‘F r a n c e ’: 70.
F r a n k f o r t a/M: 137, 190, 407, 752.
F r a n k r i j k : 59, 109, 191, 193, 253 vlg, 266, 275, 280, 283-285, 289, 291,
294, 296, 299 vlg, 302-306, 309, 311 vlg, 314, 316, 318-320, 325, 331, 334,
342-345, 356, 366 vlg, 379 vlg, 382, 386, 388, 397, 399 vlg, 404, 421, 426,
428, 442, 445, 448, 450, 457, 465-469, 479, 484, 490-492, 500, 507, 517-522,
524, 527, 539, 547, 577, 581-583, 592 vlg, 599, 615 vlg, 632, 642 vlg, 647 vlg,
650, 652, 658-660, 666, 668, 670, 676 vlg, 679, 682, 687, 691, 693, 706, 712,
719, 739, 761 vlg, 766 vlg, 774, 783 vlg, 788, 793 vlg, 797, 813 vlg, 821 vlg,
830, 835 vlg, 847, 852, 881, 890, 893, 902 vlg, 906, 916 vlg, 921, 924-928,
930, 932, 939 vlg, 943, 946 vlg, 949, 957 vlg, 964, 967, 977-979, 999, 1005,
1008 vlg, 1014, 1016, 1020, 1028, 1030, 1033, 1049, 1057, 1065, 1086 vlg,
1096, 1104 vlg, 1114, 1116, 1118, 1122, 1124, 1132, 1135, 1137, 1142, 1150,
1152-1154, 1158, 1165, 1173, 1176, 1180-1182, 1184, 1196, vlg 1203, 1207
vlg, 1212 vlg, 1221, 1224, 1235, 1279, 1281, 1286, 1288, 1292, 1298-1308,
1314, 1317 vlg, 1321-1324, 1327-1329, 1338, 1351, 1363, 1369, 1384, 1387,
1389 vlg, 1394, 1396-1398, 1404 vlg, 1407 vlg, 1411, 1417, 1420 vlg, 1429,
1431 vlg, 1434, 1436, 1441, 1444 vlg, 1449, 1451, 1453 vlg, 1457, 1488, 1520,
1529, 1531 vlg, 1534, 1537, 1548, 1551, 1558, 1560 vlg, 1581, 1586, 1595,
1611, 1645, 1650 vlg, 1653.
F r a s e r , A.C. - & C o : 580.
F r a s e r E a t o n & C o : 832, 1299.
F r e y t a s , A.C. d e - & C o : 152, 1503.
F r i e d e r i c h s r o d a : 58.
F r i e s l a n d : 667, 838, 1071, 1340.
F r o h s d o r f : 456.
F r u i t C o m p a n y, U n i t e d -: 171, 207.
F u r n e s S c h e e p s a g e n t u u r : 508, 578.
F u r n e s s W i t h y & C o . L t d . : 376.
F u s i e A m s t e r d a m s c h e B a n k - R o t t e r d a m s c h e B a n k : 591.
F u s i e Ve r e e n i g d e N e d e r l a n d s c h e
S c h e e p v a a r t m i j - H o l l a n d - Z u i d - A f r i k a L i j n : 487, 497, 508 vlg,
512, 526, 558. Zie ook: Scheepvaartmaatschappij, Vereenigde
Nederlandsche-Holland-Zuid-Afrika Lijn.
G a j o e s : 1277.
G a r d a - m e e r (I t . ): 919
G a r d o n e (I t . ): 919.
G a r o e t : 1265.
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G a s m i j . , N e d e r l a n d s - I n d i s c h e -: 1284.
G a u l o i s , L e -: 386.
G a v i l o c h : 1196.
G e a l l i e e r d e n : 196, 203, 206, 220, 228, 230, 235-237, 240 vlg, 247, 251,
253-255, 257 vlg, 260, 262, 264, 267, 270, 274, 283-285, 293, 300, 306, 312-314,
317, 320, 326-329, 333 vlg, 344, 398, 401 vlg, 416, 426, 467, 501, 519, 532,
549, 577, 581, 593, 978, 1110, 1165, 1395-1397, 1399, 1401, 1407-1410, 1427,
1431 vlg, 1440 vlg, 1443, 1447, 1451, 1454, 1586.
G e d o n g Ta t a a n : : 1264 vlg.
G e l d e r l a n d : 354, 857, 899.
G e l d e r s e I J s s e l : 110.
G e l d m a r k t , A m s t e r d a m s e -: 893 vlg, 1384.
G e l d m a r k t , D u i t s e -: 852.
G e l d m a r k t , N e d e r l a n d s e -: 539, 548, 852, 895-897.
G e l l i v a r a : 1446 vlg.
G e n è v e : 323, 327, 421, 461, 551-553, 592 vlg, 628, 648, 651 vlg, 686 vlg,
699, 701, 703, 707, 709, 711 vlg,
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714, 721, 731 vlg, 735, 739, 749, 753 vlg, 757 vlg, 760, 763 vlg, 783 vlg, 794
vlg, 804-806, 809, 813 vlg, 816 vlg, 819, 821 vlg, 833, 846 vlg, 863, 877, 880,
901, 917, 924, 926, 999 vlg, 1003, 1008, 1016, 1021, 1026, 1029 vlg, 1044,
1060, 1083, 1103, 1115, 1118, 1135, 1140, 1151, 1191, 1199, 1205, 1208, 1307,
1374, 1396, 1525, 1527, 1531-1534, 1536 vlg, 1544, 1549, 1554, 1560 vlg,
1582, 1602.
G e n è v e , M e e r v a n -: 57, 761, 1224.
G e n o o t s c h a p , K o n i n k l i j k A a r d r i j k s k u n d i g -: 21, 181-185, 187,
315, 481, 662, 667, 960 vlg, 987, 999, 1025, 1055, 1159, 1170, 1250, 1254 vlg,
1262, 1294, 1309, 1320, 1427, 1434.
G e n t : 802 vlg, 905.
G e n u a : 163 vlg, 347, 432 vlg, 445, 478, 582, 713, 730, 754 vlg, 1317, 1424.
G e o r g e t o w n : 1355.
G e r e c h t s h o f , I n t e r n a t i o n a a l -: 327, 464, 675, 707, 806, 813, 1185,
1288.
G e r m a n s t o w n (V.S.): 1348.
G i d s , D e -: 178, 530, 753.
G i e t h o o r n : 1078.
G i r o - w e t j e : 1192.
G i s t - e n S p i r i t u s f a b r i e k : 1053, 1177.
G l a s g o w : 406, 1197.
G l a s i n d u s t r i e : 716.
G l e t s c h : 755.
G o d d e n , f i r m a J o h n - & C o . : 429.
G o e r e e e n O v e r f l a k k e e : 1200.
G o e r k h a 's: 1466.
G o e s : 1082.
G ö t a k a n a a l : 703.
G o l d n o t e n b a n k : 540, 549.
G o l f , B o t n i s c h e -: 1424.
G o l l & C o . : 58.
G o n i n i - e x p e d i t i e : 74.
G o o i , H e t -: 699, 766, 837, 1457, 1482.
G o r i n c h e m : 1295.
G o r i n g : 82, 883.
G o r k u m : 805.
G ö r n e r g r a t : 1048.
G o t h e n b u r g : 703.
G o t t h a r d : 1442.
G o u d : 420 vlg, 475, 486, 610, 677, 772, 811, 818, 906, 909, 912, 928, 930,
938 vlg, 943 vlg, 947, 955, 970, 1029, 1035, 1037, 1044, 1057, 1073, 1092,
1103, 1117, 1119, 1128 vlg, 1131, 1134 vlg, 1159, 1161, 1177, 1207, 1212,
1248 vlg, 1267, 1284, 1294, 1298, 1321, 1327, 1350, 1358.
G o u d a : 729, 775.
G o u d b l o k l a n d e n : 1065, 1085, 1087, 1092, 1103, 1112, 1116, 1120, 1178.
G o u d r i a a n , Va n N i e v e l t , - & Co's Stoomvaartmij: zie: Stoomvaartmij,
Van Nievelt, Goudriaan & Co's.
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G o u d s t i k k e r , f i r m a J. -: 889.
G o u v e r n e m e n t s l a n d e n : 1258.
G o u w e : 110.
G r a m s b e r g e n : 1335.
G r a n a d a : 112.
's-G r a v e n h a g e : 39, 47 vlg, 122, 184, 186, 194, 200, 205, 228-231, 235, 237,
241, 254-257, 259, 262, 278, 307-309, 311, 314, 319, 323 vlg, 327, 330, 332,
341, 346, 349, 359, 364, 367, 406, 411, 417, 435, 456, 461 vlg, 467, 473, 499,
509, 512, 531 vlg, 552, 554, 559 vlg, 574, 585, 604, 610, 629, 653 vlg, 726,
731, 740, vlg 752, 772, 802, 807 vlg, 817 vlg, 836, 839, 844-846, 849 vlg, 889,
904, 912 vlg, 935 vlg, 941, 950, 956, 1001, 1006, 1015, 1017, 1019, 1022, 1046,
1075, 1120 vlg, 1128, 1143 vlg, 1148, 1151, 1153, 1159, 1188, 1200, 1211,
1232, 1241, 1287, 1315, 1351 vlg, 1362, 1379, 1398, 1415, 1417 vlg, 1420,
1428, 1460, 1465, 1480, 1507, 1509, 1555, 1610, 1637.
G r a v e s e n d : 335.
G r e a t M a r l o w : 82, 85.
G r i b e l ' s R e d e r i j e n : 143, 1499.
G r i e k e n l a n d : 132, 135, 145, 199, 317, 368, 386, 390, 426, 456, 656, 762,
984 vlg, 1089, 1331-1333, 1457.
G r i m s e l : 755.
G r i n d e l w a l d : 755.
G r o n i n g e n (p r o v i n c i e ): 1042, 1071-1073.
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G r o n i n g e n (s t a d ): 266, 268, 354, 621, 689, 1072 vlg.
G r o o t e C l u b , A m s t e r d a m s e -: 710, 712, 716.
G r y o n : 57.
G u a d e l o u p e : 70.
G u a i r a , L a -: 100 vlg.
G u a r d i a n , M a n c h e s t e r -: zie: Manchester Guardian.
G u b b i o : 670.
G u i a n a , B r i t s -: 72, 394, 1316.
G u l d e n : zie: Devaluatie van de gulden.
G u r n i g e l : 44.
G u t e H o f f n u n g s h ü t t e A.G.: 244, 1425, 1439.
H a a r l e m : 43, 46, 84, 237, 341, 502, 702, 755, 1012, 1019, 1282, 1310 vlg,
1371, 1416, 1420, 1457.
H a a r l e m m e r m e e r : 1120.
H a b s b u r g : 286.
H a g u e r u l e s : 706, 1379.
H a i n a n : 1325, 1331.
H a ï t i : 95, 98 vlg, 154, 192, 1145, 1504, 1562.
H a l b e r s t a d t : 986.
H a l c y o n l i j n : 186, 579.
H a l i f a x : 206.
H a l m a h e i r a : 1257.
H a m b u r g : 109, 133, 136, 143-145, 152 vlg, 169, 211, 373, 389, 390, 428,
465-467, 469, 471, 535, 579, 603, 611, 614 vlg, 657, 836, 850, 892, 918, 932
vlg, 977, 986 vlg, 995, 1032, 1118, 1197, 1217, 1233, 1503.
Hamburg-Amerikanische Paketfahrt Aktien-Gesellschaft:
zie: Hamburg-Amerika Lijn.
H a m b u r g - A m e r i k a L i j n : 100, 143, 146, 153 vlg, 161, 163 vlg, 170,
209, 211, 227, 241, 328, 352, 428, 445, 466, 482, 534, 541, 579, 657 vlg, 812,
846, 859, 866 vlg, 871, 932, 995, 1019, 1186, 1237, 1499 vlg, 1503, 1505, 1634.
Hamburg-Südamerikanische
D a m p f s c h i f f a h r t s - G e s e l l s c h a f t : zie: Hamburg-Zuid-Amerika Lijn.
H a m b u r g - Z u i d - A m e r i k a L i j n : 154, 159, 227, 554, 866.
H a m p s h i r e : 968.
H a m p s t e a d : 81, 83, 85.
H a m p t o n C o u r t : 82, 84.
H a n (B e l g i ë ): 572.
H a n d e l : 66, 133, 138, 169, 193, 196, 207 vlg, 222, 259, 373, 388, 394, 414,
416, 457, 462, 467, 524, 527, 544, 602, 625, 637, 681, 764, 778, 897, 902, 908,
915, 943, 972, 1009, 1053, 1073, 1076, 1170, 1175, 1204 vlg, 1228 vlg, 1238,
1293, 1409 vlg, 1412, 1422, 1459.
H a n d e l , A m s t e r d a m s e -: 138, 544, 637, 681, 764.
H a n d e l , N e d e r l a n d s e -: 193, 373, 388, 414, 524, 544, 643 vlg, 648, 651,
666, 692, 764, 937, 972, 977, 1073, 1204 vlg, 1228 vlg, 1238, 1409 vlg, 1412,
1422, 1459, 1488.
H a n d e l , N e d e r l a n d s - I n d i s c h e -: 259.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

H a n d e l , R o t t e r d a m s e -: 1293.
H a n d e l , S u r i n a a m s e -: 394.
H a n d e l - e n I n d u s t r i e M a a t s c h a p p i j ‘C u r a ç a o ’: 238.
H a n d e l m a a t s c h a p p i j , B o r n e o - S u m a t r a : zie: Borneo-Sumatra
Handelmaatschappij.
H a n d e l - M a a t s c h a p p i j , C u r a ç a o s c h e - N.V.: 29, 238, 360, 964,
1052.
H a n d e l - M a a t s c h a p p i j , N e d e r l a n d s c h e - N.V.: 4, 8 vlg, 12, 17-20,
22, 30, 33 vlg, 36, 54, 60 vlg, 72 vlg, 76, 91, 101, 104, 108, 113 vlg, 116, 144,
149 vlg, 157, 160-162, 164-166, 174-176, 201, 208-210, 214-217, 219, 221,
234, 349, 369, 371, 415-417, 425, 433 vlg, 441, 446, 459 vlg, 476, 480, 482
vlg, 492, 508 vlg, 530 vlg, 539, 544, 548, 550, 556 vlg, 568, 587, 594, vlg, 600
vlg, 603, 607, 623, 635, 646, 648, 666, 766, 793, 797, 818, 828, 852, 861, 873,
892 vlg, 897, 930, 967 vlg, 1054, 1068, 1074, 1096 vlg, 1127, 1133, 1141, 1200
vlg, 1205, 1217 vlg, 1247, 1251, 1260, 1269, 1284, 1312, 1384 vlg, 1392 vlg,
1399 vlg, 1402-1407, 1411 vlg, 1414-1416, 1420, 1423, 1428, 1432, 1434 vlg,
1438 vlg, 1449 vlg, 1493, 1654, 1658, 1662.
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H a n d e l - M a a t s c h a p p i j , O o s t - A f r i k a a n s c h e -: 373.
H a n d e l - M a a t s c h a p p i j , Tw e n t s c h e O v e r z e e -: 1441.
H a n d e l s b a l a n s , D u i t s - N e d e r l a n d s e -: 1067.
H a n d e l s b a l a n s , E n g e l s - N e d e r l a n d s e -: 1067, 1075.
H a n d e l s b a l a n s p o l i t i e k , E n g e l s e -: 1091.
H a n d e l s b a n k , N e d e r l a n d s c h - I n d i s c h e -: 104, 321, 371, 567 vlg,
587-590, 592, 601 vlg, 624, 630, 638-642, 651, 773, 968, 1010, 1259, 1269,
1284, 1402 vlg.
H a n d e l s b l a d , A l g e m e e n -: 1, 25, 160, 211, 245 vlg, 288, 333, 441, 480,
528, 530, 582, 586, 588, 627, 641, 671, 651, 673, 716, 726, 734, 737, 749, 775,
780 vlg, 783 vlg, 787, 801, 819, 821, 858, 876 vlg, 904, 913, 922 vlg, 1004,
1015, 1031, 1062, 1116, 1162, 1280, 1301 vlg, 1592, 1609, 1611, 1613, 1648.
H a n d e l s c o n v e n t i e v a n G e n è v e : 846 vlg, 877, 880, 901, 1554, 1560
vlg.
H a n d e l s f a c u l t e i t v a n d e U n i v e r s i t e i t v a n A m s t e r d a m : 1009
vlg.
H a n d e l s - e n s c h e e p v a a r t v e r d r a g , N e d e r l a n d s - U r u g u e e -:
1102.
H a n d e l s h o g e s c h o o l , B e r l i j n s e -: 467.
H a n d e l s h o o g e s c h o o l , R o t t e r d a m s c h e -: 921, 1010.
H a n d e l s k a m m e r B e r l i j n : 467.
H a n d e l s k a m m e r B r e m e n : 467.
H a n d e l s k a m m e r H a m b u r g : 467, 987.
H a n d e l s k a m m e r K r e f e l d : 819.
H a n d e l s k r i n g e n : 411, 482, 632, 768.
H a n d e l s m i s s i e , n a a r L a t i j n s - A m e r i k a : 1125, 1131, 1138-1140,
1144, 1147 vlg, 1150 vlg, 1154-1158, 1182, 1185, 1194, 1199, 1234.
H a n d e l s p o l i t i k , D e u t s c h e -: 882.
H a n d e l s p o l i t i e k , I n d i s c h e -: 1144.
H a n d e l s p o l i t i e k , I n t e r n a t i o n a l e -: 1529, 1533.
H a n d e l s p o l i t i e k , L i b e r a l e -: 903.
H a n d e l s p o l i t i e k , N e d e r l a n d s e -: 692, 714, 804, 806, 810, 813 vlg,
820, 876, 881, 895 vlg, 960, 981, 1028, 1033, 1039, 1070, 1078, 1096, 1144,
1308.
H a n d e l s r e g i s t e r : 463, 467, 1518 vlg.
H a n d e l s s c h o o l , O p e n b a r e -: 11, 30, 39, 52-54, 57, 61 vlg, 100, 102,
181.
H a n d e l s v e r d r a g , A m e r i k a a n s - E n g e l s -: 1317.
H a n d e l s v e r d r a g , A m e r i k a a n s - J a p a n s -: 1382.
H a n d e l s v e r d r a g , A m e r i k a a n s - N e d e r l a n d s -: 1355.
H a n d e l s v e r d r a g , B e l g i s c h - F r a n s -: 1520.
H a n d e l s v e r d r a g , B e l g i s c h - N e d e r l a n d s -: 690, 971, 977, 979 vlg.
H a n d e l s v e r d r a g , D u i t s - N e d e r l a n d s -: 690, 888, 966, 1034.
H a n d e l s v e r d r a g , D u i t s - R o e m e e n s -: 1328.
H a n d e l s v e r d r a g , D u i t s - R u s s i s c h -: 1388.
H a n d e l s v e r d r a g , E n g e l s - N e d e r l a n d s -: 1003, 1078.
H a n d e l s v e r d r a g , F r a n s - N e d e r l a n d s -: 687, 726.
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H a n d e l s v e r d r a g , J a p a n s - N e d e r l a n d s -: 1080, 1101, 1623 vlg.
H a n d e l s v e r d r a g , J a p a n s - N e d e r l a n d s - I n d i s c h -: 1337.
H a n d e l s v e r d r a g , N e d e r l a n d s - R u s s i s c h -: 502, 507, 540, 553.
H a n d e l s v e r d r a g , N e d e r l a n d s - S p a a n s -: 904.
H a n d e l s v e r d r a g e n , N e d e r l a n d s e -: 721, 1208.
H a n d e l s v e r e e n i g i n g , N.V. - ‘A m s t e r d a m ’: 29, 496, 562, 879, 1284.
H a n i ë l , F r a n s H. - & C i e : 752.
H a n k a u (C h i n a ): 1243, 1306, 1313.
H a n s a , D e u t s c h e D a m p f s c h i f f G e s e l l s c h a f t -: zie: Deutsche
Dampfschiff Gesellschaft Hansa.
H a n s w e e r t : 695.
H a n s w e e r t k a n a a l : 695, 714, 718, 734, 736, 744, 752, 760, 842, 856, 882.
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H.A.P.A.G.: zie Hamburg-Amerika Lijn.
H a r d e n b e r g : 1335.
H a r d e r w i j k : 64.
H a r e n (N. Br.): 1454.
H a r r i m a n , S t o o m v a a r t m a a t s c h a p p i j -:zie:Stoomvaartmaatschappij
Harriman.
H a r r i s o n , R e d e r i j -: zie: Rederij Harrison.
H a r r o g a t e : 1196.
H a r v a r d U n i v e r s i t y : 1346, 1367 vlg.
H a r w i c h : 1196.
H a r z : 58, 986.
H a v e n s , N e d e r l a n d s e -: 225, 373, 389, 403, 507, 539, 557, 603, 611,
633, 657, 659 vlg, 727, 737 vlg, 824, 831, 833 vlg, 843, 854 vlg, 960, 1395,
1449, 1495.
H a v e n a r b e i d e r , D e -: 120.
H a v e n a r b e i d e r s , A m s t e r d a m s e -: 114, 317, 353, 362, 365, 681.
H a v e n a r b e i d e r s , R o t t e r d a m s e -: 353, 362.
H a v r e , L e -: 83, 102, 660.
H a y n R o m a n & C o . : 85.
H e e l s u m : 1406.
H e e m s t e d e : 42, 1150, 1281.
H e e r l e n : 841.
H e e s w i j k : 1047.
H e i d e l b a c h I c k e l h e i m e r & C o . : 92.
H e i d e m a a t s c h a p p i j , K o n i n k l i j k e N e d e r l a n d s c h e -: 29, 1219,
1335.
H e l d r i n g , F i r m a - & P i e r s o n : 7, 210, 215, 560, 793, 1147.
H e l l e g a t : 632, 744, 752, 808, 842, 855 vlg, 882, 905, 914, 934, 1521.
H e l l e s y n t : 1197.
H e l s i n g f o r s : 1143.
H e m m e n : 689 vlg.
H e n g e l , f i r m a B.J. v a n -: 62.
H e n g e l o : 1234.
H e n l e y : 82, 883.
H e r s t e l b e t a l i n g e n , D u i t s e -: 285, 328 vlg, 367, 386, 408, 416, 426,
450, 464-466, 468, 485, 492, 519, 521 vlg, 524, 531, 549, 577, 581 vlg, 617,
620, 774, 777, 811, 902, 925 vlg, 932, 940, 943, 947, 957, 967, 971, 977 vlg.
H e r s t e l c o m m i s s i e v a n d e Vo l k e n b o n d : 346, 367, 383, 549, 735,
739.
H e r s t e l c o n f e r e n t i e : 808.
H e r t h a - S e e : 56.
's-Hertogenbosch: 1047.
H e y b r o e k , F i r m a W. - J r . & C o . : 11 vlg, 77, 95, 103.
H e y b r o e k , N.V. - & C o 's H a n d e l M a a t s c h a p p i j : 77.
H i g h W y c o m b e : 85, 261.
H i l d e s h e i m : 986.
H i l l e g o m : 886 vlg.
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H i l v e r s u m : 50, 54, 58, 205, 766, 801, 895, 988, 1153.
H i m a l a y a : 44.
H i s p a n i c S o c i e t y o f A m e r i c a : 1373.
H i s p a n i o l a : 95.
H o b o k e n : 1064.
H o e n d e r l o o : 1020.
H o e t a G i n d j a n g : 1274.
H o e v e l a k e n : 647, 666, 1415.
H ö x t e r (D t s l d . ): 883.
H o f f m a n n , F i r m a - S c h o e f f e r : 1222.
H o h e Ta u e r n : 1442.
H o l l a n d - A f r i k a L i j n : 373, 376, 1513.
H o l l a n d - A m e r i k a L i j n : 135, 152 vlg, 159 vlg, 162 vlg, 170-172, 227,
244, 251, 327, 341, 347 vlg, 351, 365, 374, 377 vlg, 396, 406, 411 vlg, 430,
439, 441, 447, 450, 453 vlg, 459, 480, 498, 502, 504 vlg, 579, 596, 625, 839,
849, 983, 992 vlg, 1082, 1089, 1096, 1181, 1374, 1499, 1634.
H o l l a n d - A u s t r a l i ë L i j n : 839.
H o l l a n d - B o m b a y, E x p o r t f i r m a -: 1222.
H o l l a n d - O o s t - A f r i k a L i j n : 373, 416, 432-434, 439 vlg, 443, 446, 449,
457, 468, 505, 516, 595, 1513, 1515.
H o l l a n d - O o s t - A z i ë L i j n : 347.
H o l l a n d s c h D i e p : 741, 746, 748, 750 vlg.
H o l l a n d s c h e I J z e r e n S p o o r w e g M a a t s c h a p p i j : zie: Spoorweg
Maatschappij, Hollandsche IJzeren -.
H o l l a n d s e I J s s e l : 110.
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H o l l a n d - We s t - A f r i k a L i j n : 859, 867.
H o l l a n d - Z u i d - A f r i k a L i j n : 375-377, 381, 383 vlg, 391, 415, 432-434,
439 vlg, 444-446, 449-457, 459, 465, 468-470, 476, 478, 497, 499, 501 vlg,
504 vlg, 508-512, 515 vlg, 530, 532, 535, 537 vlg, 540-543, 546, 549, 551, 553,
555, 558, 560 vlg, 568, 595 vlg, 1507, 1509 vlg, 1513 vlg, 1516 vlg.
H o l l a n d - Z u i d - A f r i k a L i j n , r e g e r i n g s c o n t r a c t v a n d e -: 451,
453, 455, 483, 487, 497, 499-501, 504, 509-512, 516, 538, 540, 542 vlg, 551,
568, 625, 1514, 1516 vlg.
H o l l a n d - Z u i d - A f r i k a L i j n , s t a a t s s t e u n a a n d e -: 381, 432 vlg,
440, 451, 453, 468, 476, 483, 487, 543, 546, 549, 551.
H o l l a n d - Z u i d - P a c i f i c L i j n : 152, 172.
H o l l y s l o o t : 1391.
H o l t , S c h e e p v a a r t m a a t s c h a p p i j -: zie: Scheepvaartmaatschappij
Holt.
H o m e - R u l e - B i l l : 88.
H o n g a r i j e : 186, 286, 322, 326, 337, 356, 374, 906, 917, 1135, 1137 vlg,
1184, 1296, 1301, 1326, 1328, 1333, 1398, 1431.
H o n g k o n g : 107, 172, 1101, 1143, 1241, 1304, 1306, 1314, 1325, 1379, 1626.
H o n n e f : 713.
H o n o l o e l o e : 98, 1413.
H o o g e z a n d : 1079.
H o o g o v e n s , K o n i n k l i j k e N e d e r l a n d s c h e -e n S t a a l f a b r i e k e n
N.V.: 20, 24, 228, 1218, 1294, 1405, 1479.
H o p e & C o . : 6 vlg, 10, 29, 43-45, 105, 151 vlg, 165, 251, 264, 321, 415,
417, 429, 477, 532 vlg, 573 vlg, 584, 587-590, 594, 598 vlg, 605, 624, 630,
647, 850, 852 vlg, 884, 892-894, 928 vlg, 967 vlg, 1132 vlg, 1281 vlg, 1385.
H o r n - L i j n : 143, 657, 850.
H u d s o n : 1342, 1344, 1373.
H u g e n b e r g v e r d r a g : 966.
H u g e n o t e n : 305.
H u i z e n : 1434.
H u l s h o r s t : 1092.
H u t h , F r e d . - & C o . : 76 vlg, 98, 195, 427, 464.
H y p o t h e e k b a n k e n : 1113, 1175.
H y p o t h e e k c o m m i s s i e : 1122.
I e r l a n d : 83, 388, 426, 760, 1532, 1537.
I l m e n a u : 1457.
I m p e r i a l B a n k : 1358.
I m p e r i a l i s m e , J a p a n s -: 1030.
I m p o r t , N e d e r l a n d s e -: 1094. Zie ook: Handel, Nederlandse -.
I m p o r t e u r s v e r e n i g i n g e n , N e d e r l a n d s e -: 1412.
I n d é p e n d a n c e B e l g e : 296.
I n d i a : 1488, 1495.
I n d o - C h i n a : 103, 315, 996, 1325, 1475, 1488.
I n d o l o g e n k w e s t i e : 33.
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I n d o n e s i ë : 425, 1465 vlg, 1472 vlg, 1474, 1480, 1483-1488, 1490-1492,
1495.
I n d r a g o r e : 1274.
I n d u s t r i a l C o n f e r e n c e B o a r d , N a t i o n a l -: zie: National Industrial
Conference Board.
I n d u s t r i e , N e d e r l a n d s e -: 198, 421, 462, 487, 490, 540, 619, 627, 668,
718, 895, 949, 972, 1083, 1113, 1125, 1138, 1151, 1204, 1211, 1423.
I n s i n g e r , F i r m a - & Co.: 97.
I n s t e l l i n g , I n d i s c h e -: 33.
I n s t i t u t , S t ä d t l i c h e - v a n F r a n k f o r t : 407.
I n s t i t u t e , P a c i f i c -: 1168.
I n s t i t u u t , C l e a r i n g -: 1407.
I n s t i t u u t , H i s t o r i s c h - t e R o m e : 1225.
I n s t i t u u t , M e t e o r o l o g i s c h -: 1621.
I n s t i t u u t , N e d e r l a n d s c h - Z u i d - A m e r i k a a n s c h -: 1020, 1022,
1133, 1138, 1234, 1236, 1245.
I n s t i t u u t v o o r d e T r o p e n (K o l o n i a a l I n s t i t u u t ): 183, 492, 667,
675, 1000, 1218, 1312, 1378.
I n s u r a n c e , B r i t i s h M e r c a n t i l e - C o . : zie: British Mercantile
Insurance Co.
I n t e r n a t i o : 29, 1284.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1848
I n t e r n a t i o n a l M e r c a n t i l e M a r i n e C o . : 153.
I n t e r n a t i o n a l R u b b e r C o m m i t t e e : 1248.
I n t e r n a t i o n a l S h i p p i n g C o n f e r e n c e : 709, 743.
I n v e r n e s s : 1196.
I n v o e r : zie I m p o r t .
I n v o e r c e n t r a l e , A l g e m e e n e N e d e r l a n d s e -: 1412 vlg, 1422.
I n v o e r n o o d w e t 1939: 1412.
I n v o e r r e c h t e n : 470, 678 vlg, 1014.
I n v o e r r e c h t e n , N e d e r l a n d s e -: 277, 379, 409, 442, 458, 489, 493,
502, 526, 535 vlg, 575, 619, 686 vlg, 782, 829, 994, 997, 1003 vlg, 1006, 1034,
1119.
I q u i q u e : 1143.
I r a k : 656.
I s l a m : 1273.
I s t a n b o e l : zie: Konstantinopel.
I s t r i a : 336.
I t a l i ë : 93, 132, 135, 140 vlg, 144, 147, 185, 199, 283, 293, 306 vlg, 342 vlg,
347, 384, 388, 699 vlg, 681 vlg, 687, 713, 719, 762 vlg, 794, 813, 822, 832,
847, 892, 903, 906, 943, 971, 997, 999, 1049, 1079, 1086-1088, 1104, 1106,
1110, 1112, 1114, 1118, 1123, 1131 vlg, 1135, 1137 vlg, 1140, 1142, 1149-1153,
1173, 1179 vlg, 1182, 1184, 1188 vlg, 1197 vlg, 1205, 1207-1209, 1215, 1225,
1235, 1244, 1256, 1279, 1286, 1290 vlg, 1306, 1314, 1317 vlg, 1321, 1323,
1327-1330, 1332 vlg, 1338, 1379, 1386, 1389 vlg, 1395 vlg, 1405, 1410, 1416,
1421, 1424, 1436, 1442 vlg, 1449, 1451, 1454, 1503 vlg, 1532, 1610.
J a a r b e u r s t e U t r e c h t : 937 vlg.
J a m a i c a : 71, 99.
J a p a n : 63, 93, 103 vlg, 106 vlg, 212, 349, 383, 489, 564, 607, 965, 973, 1012,
1029 vlg, 1052, 1075, 1079 vlg, 1090 vlg, 1093, 1100-1102, 1106 vlg, 1114,
1138, 1141 vlg, 1150, 1163, 1165, 1167-1169, 1171, 1173, 1177, 1179, 1182,
1187, 1208 vlg, 1232, 1235, 1240 vlg, 1243 vlg, 1250, 1253, 1255, 1257, 1260,
1279, 1284-1286, 1290, 1294, 1296, 1301, 1304-1307, 1314 vlg, 1317, 1329,
1331, 1333, 1337, 1349, 1351, 1357, 1369 vlg, 1379, 1382, 1386, 1389 vlg,
1396, 1399, 1402, 1404, 1413 vlg, 1421, 1426, 1434, 1448, 1451, 1459 vlg,
1463 vlg, 1483, 1524, 1574, 1577, 1587, 1621, 1623 vlg, 1627, 1630, 1632,
1650, 1653.
J a p a n L i j n : 965, 969, 973, 1075, 1172, 1186, 1574.
J a v a : 64, 67, 70 vlg, 103 vlg, 253-255, 298, 370 vlg, 496, 504, 588, 733, 763,
965, 969, 976, 1054, 1068, 1080, 1090 vlg, 1093 vlg, 1107, 1171, 1248 vlg,
1255, 1259 vlg, 1264 vlg, 1269, 1275, 1283-1285, 1287, 1304, 1306, 1434,
1461, 1464-1468, 1471-1478, 1480, 1483, 1485, 1493, 1495, 1504, 1512, 1577,
1590, 1626, 1650.
J a v a - C h i n a - J a p a n L i j n : 21, 135, 160, 172, 347, 365, 427, 431, 436 vlg,
447, 454, 459, 469, 498, 556, 596 vlg, 965, 969, 973, 984, 996 vlg, 1012, 1075,
1079 vlg, 1090 vlg, 1098, 1100-1102, 1106 vlg, 1144, 1146, 1164, 1168, 1171,
1179, 1182, 1186 vlg, 1192, 1194, 1199, 1214, 1218 vlg, 1222, 1227, 1231,
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1251, 1253, 1255, 1263, 1284, 1286, 1331, 1337, 1401, 1403, 1434, 1503, 1509,
1572-1574, 1577-1579, 1619-1627, 1630.
J a v a - C h i n a - J a p a n L i j n , s t a a t s s t e u n a a n d e -: 965, 973, 1091,
1144, 1146, 1164, 1168, 1171 vlg, 1182, 1186 vlg, 1192, 1219, 1223, 1572,
1574, 1577, 1630.
J a v a - M a u r i t i u s - A f r i k a L i j n : 1164.
J a v a - N e w Yo r k L i j n : 212.
J a v a - P a c i f i c L i j n : 172 vlg, 212.
J a v a Te x t i e l b e d r i j f : 1259.
J a v a h o u t M a a t s c h a p p i j : 1060.
J e h o l : 1030.
J e r u s a l e m : 1320.
J o b s h a v e n t e R o t t e r d a m : 559.
J o d e n : 10, 18, 39, 105, 467, 518, 710-712, 716, 766, 921, 1032, 1267, 1316,
1339.
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J o h a n n i t e r o r d e : 307.
J o r d a a n , F i r m a - & C o . : 521.
J o u r n a l , L e -: 317.
J o u r n a l d e G e n è v e : 247, 812.
J o u r n a l d e s D é b a t s : 317.
J u l i a n a k a n a a l : 633, 737, 841, 844, 855, 914, 959, 1520.
J u r g e n s , F i r m a A n t . -: 373.
J u t p h a a s : 730.
K a a p d e G o e d e H o o p : 1516.
K a a p H a t t e r a s : 95.
K a a p h a v e n s : 510, 516.
K a a p s t a d : 497, 543, 1012, 1021, 1516.
K a b i n e t , K o n i n k l i j k - v a n S c h i l d e r i j e n : 849.
K a m e r , E e r s t e -: zie: Eerste Kamer.
K a m e r , Tw e e d e -: zie: Tweede Kamer.
K a m e r v a n A f g e v a a r d i g d e n , B e l g i s c h e -: 177, 750, 797.
K a m e r v a n A f g e v a a r d i g d e n , F r a n s e -: 925, 1444.
K a m e r v a n K o o p h a n d e l , A m e r i k a a n s e -: 1061.
K a m e r v a n K o o p h a n d e l , A m e r i k a a n s e - t e P a r i j s : 295.
K a m e r v a n K o o p h a n d e l , A m s t e r d a m s e -: 7-9, 20, 26 vlg, 66, 109,
133 vlg, 149 vlg, 170, 173, 177, 179, 182, 189, 431 vlg, 434, 437, 439, 441,
458, 465, 483, 502, 504, 507, 511 vlg, 527, 533, 540 vlg, 550, 553 vlg, 562,
575, 579, 585, 589, 603, 605, 607 vlg, 613, 617, 620, 628, 632, 636 vlg, 644
vlg, 654 vlg, 659 vlg, 663 vlg, 667, 671, 697 vlg, 700, 702, 706, 708, 716, 723,
726 vlg, 746, 753, 755, 760, 763, 771 vlg, 778 vlg, 782, 785-787, 790 vlg, 796,
803, 807, 819, 826, 839, 844 vlg, 850, 862 vlg, 879, 882, 912 vlg, 919 vlg,
934-936, 947, 953 vlg, 956, 958-961, 963, 991, 1000, 1065, 1120, 1156, 1172,
1236, 1312, 1518 vlg, 1601.
K a m e r v a n K o o p h a n d e l , A n t w e r p s e -: 824.
K a m e r v a n K o o p h a n d e l , B e r l i j n s e -: 469.
K a m e r v a n K o o p h a n d e l , B r e m e r -: 469.
K a m e r v a n K o o p h a n d e l , B r i t s e - t e P a r i j s : 295.
K a m e r v a n K o o p h a n d e l , H a a g s e -: 935 vlg, 942.
K a m e r v a n K o o p h a n d e l , H a a r l e m s e -: 502.
K a m e r v a n K o o p h a n d e l , H a m b u r g s e -: 469.
K a m e r v a n K o o p h a n d e l , H e e r l e n s e -: 841.
K a m e r v a n K o o p h a n d e l , I n t e r n a t i o n a l e -: 20, 512, 630, 701, 703,
708 vlg, 715, 725, 732, 735, 749, 764, 782 vlg, 792, 794 vlg, 797-799, 809,
822, 832 vlg, 847, 873, 881, 914, 916, 927 vlg, 1039 vlg, 1061, 1312, 1384,
1406, 1409, 1418, 1530, 1538, 1544-1546.
K a m e r v a n K o o p h a n d e l , L i v e r p o o l s e -: 462 vlg, 709.
K a m e r v a n K o o p h a n d e l , L o n d e n s e -: 464.
K a m e r v a n K o o p h a n d e l , M a a s t r i c h t s e -: 737.
K a m e r v a n K o o p h a n d e l , N e d e r l a n d s e - t e B r u s s e l : 1003 vlg,
1014, 1580, 1584.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

Kamer van Koophandel, Nederlandse - te Buenos Aires:
1234.
K a m e r v a n K o o p h a n d e l , N e d e r l a n d s e - t e L o n d e n : 464.
K a m e r v a n K o o p h a n d e l , N e d e r l a n d s e - t e P a r i j s : 725.
K a m e r v a n K o o p h a n d e l , N e d e r l a n d s - A m e r i k a a n s e -: 1353.
Kamer van Koophandel, Nederlands-Duitse -te Frankfort
a/M: 752.
K a m e r v a n K o o p h a n d e l , N e w Yo r k s e -: 709.
K a m e r v a n K o o p h a n d e l , P a r i j s e -: 523.
K a m e r v a n K o o p h a n d e l , R o t t e r d a m s e -: 438, 554, 603, 608,
611-613, 617 vlg, 620, 626, 644 vlg, 659 vlg, 691, 735, 751, 935 vlg, 942, 1065,
1312.
K a m e r v a n K o o p h a n d e l , S t r a a t s b u r g s e -: 660 vlg.
K a m e r v a n K o o p h a n d e l , U t r e c h t s e -: 935 vlg.
K a m e r v a n K o o p h a n d e l , Z w e e d s e - t e P a r i j s : 822.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

1850
K a m e r s v a n K o o p h a n d e l , B r a b a n t s e -: 699.
K a m e r s v a n K o o p h a n d e l , B r i t s e -: 463.
K a m e r s v a n K o o p h a n d e l , E l z a s s e r -: 660.
K a m e r s v a n K o o p h a n d e l , k i e s s t e l s e l d e r -: 511.
K a m e r s v a n K o o p h a n d e l , N e d e r l a n d s e -: 511, 536, 662, 666, 958,
961, 1518 vlg, 1556.
K a n a a l d o o r d e G e l d e r s e Va l l e i : 65 vlg, 631, 689, 742, 745-750,
752-754, 758, 762, 768, 771 vlg, 778 vlg, 785, 807, 820.
K a n a a l d o o r h e t B o s s c h e r v e l d : 714, 722, 731, 734, 736 vlg, 740,
745, 753, 756.
K a n a a l d o o r Wa l c h e r e n : 633, 636, 842, 1522.
K a n a a l d o o r Z u i d - B e v e l a n d : 632 vlg, 636, 750, 753, 758, 808, 838,
842, 1521 vlg.
K a n a a l v a n A n t w e r p e n n a a r d e K e m p e n s c h e m i j n e n : 633,
805.
K a n a a l v a n B a t h n a a r h e t H o l l a n d s c h D i e p : 746, 750 vlg.
K a n a a l v a n B r i e g d e n n a a r L a n a y e : 827.
K a n a a l v a n G o r k u m n a a r T u r n h o u t : 805, 813.
K a n a a l v a n L a n a y e n a a r M a a s t r i c h t : 756.
K a n a a l v a n L u i k n a a r M a a s t r i c h t : 695.
K a n a l e n , B e l g i s c h e -: 841.
K a n a l e n , L i m b u r g s e -: 633, 755, 759.
K a n a l e n , Z e e u w s e -: 633, 755, 758.
K a n a l e n w e t : 66.
K a n s a s (V.S.): 1349 vlg.
K a n t o n (C h i n a ): 1243, 1313.
K a p i t a a l e x p o r t , B e l g i s c h e -: 518.
K a p i t a a l m a r k t , N e d e r l a n d s e -: 650.
K a p p - p u t s c h : 349, 366.
K a r a c h i : 839.
K a r o 's: 1276.
K a r p a t e n : 1326, 1328.
K a r t e l w e t : 1149.
K a s - A s s o c i a t i e : 3, 33.
K a s s e l : 882 vlg.
K a s - Ve r e e n i g i n g : 3, 8, 33, 641, 773.
K a t a l o n i ë : 1212.
K a t a n g a : 519.
K a t h o l i e k e n : 18, 276, 487, 662, 674, 836, 1128, 1143, 1159, 1226, 1229,
Zie ook: Roomschen.
K a u n a s : 1314.
K e d i r i : 1265.
K e i z e r k w e s t i e : 269, 272, 275-277, 283 vlg, 295.
K e m p e n , B e l g i s c h e -: 695.
K e n d a n g a n : 147 vlg.
K e n s i n g t o n : 85.
K e n t : 1089.
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K e u l e n : 43, 140, 657, 669, 727.
K e u l s e Va a r t : 66, 110.
K e u r i n g s d i e n s t v a n Wa r e n : 38.
K i e n G u a n c o n c e r n : 1266.
K i e s v e r e e n i g i n g ‘Vo o r u i t g a n g ’: 180.
K i e s v e r e n i g i n g e n , C h r i s t e l i j k h i s t o r i s c h e -: 657.
K i n a b u r e a u : 1410.
K i n a - e t a b l i s s e m e n t : 59.
K i n a m a r k t , A m s t e r d a m s e -: 704.
K i n i n e - c o n t r a c t : 254, 258.
K i n i n e - f a b r i e k e n , B a n d o e n g s e -: 259.
K i n i n e - k w e s t i e : 256, 258.
K i r k w a l l : 1197.
K l a m p e n b o r g : 55.
K l e e f : 819.
K l e e r m a k e r i j e n , N . V. Ve r e e n i g i n g v a n N e d e r l a n d s c h e -:
1164.
K l e i n v o o r t : 414.
K l e y k a m p , K u n s t z a a l - t e D e n H a a g : 364.
K n i g h t s b r i d g e : 85.
K n o e d l e r , M. - & C o . I n c . : 1370, 1372.
K o b e : 996, 1090, 1101, 1171, 1280, 1294, 1434, 1623 vlg.
K o b l e n z : 669.
K ö n i g s s t u h l : 56.
K ö n i g s b e r g : 1503.
K ö n i g s w i n t e r : 669.
K o l e n : 205, 227, 230, 240, 249, 267, 269, 282, 286, 293, 334, 338, 342, 346,
359, 369 vlg, 380, 384, 388, 729, 746, 1204, 1454.
K o l e n b u r e a u : 230.
K o l e n c o m m i s s i e : 230.
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K o l e n r e s e r v e - M a a t s c h a p p i j , O n d e r l i n g e -: 230.
K o n i n g s b e r g e n : 1191, 1196, 1503.
K o n s t a n t i n o p e l : 132, 135 vlg, 145, 355, 601, 1012, 1082, 1119, 1289.
K o o p v a a r d i j v l o o t , N e d e r l a n d s e -: 1395, 1423.
K o p e n h a g e n : 55, 109, 986 vlg, 1082, 1189, 1233, 1448, 1503.
K o r i n t i ë : 1273.
K o r p s V r o u w e l i j k e V r i j w i l l i g e r s : 105.
K o s m o s L i n i e : 328, 428.
K o t a R a d j a : 572.
K r a b b e d i j k e : 1082.
K r a s n a p o l s k i , H o t e l e n r e s t a u r a n t -: 63, 179.
K r e d i t a n s t a l t , O e s t e r r e i c h i s c h e -: 924, 928 vlg, 940 vlg.
K r e d i t a n s t a l t Z ü r i c h : 1386.
K r e e k r a k : 741, 744, 756, 828.
K r e e k r a k k a n a a l : 781, 788.
K r e f e l d : 819.
K r e t a , havens van -: 984.
K r i m : 1335.
K r i n g v a n L i b e r a l e n , C e n t r a l e -: 1312.
K r o a t i ë : 1326.
K r o n i e k , D e -: 571.
K r i j g s g e v a n g e n e n : 275, 279, 281.
K r i j g s g e v a n g e n e n , F r a n s e -: 275, 281, 296.
K r i j g s g e v a n g e n s c h a p , J a p a n s e -: 1468.
K u h n , L o e b & C o . : 92.
K u i l e n b u r g : 1295.
K u n s t h i s t o r i s c h e s M u s e u m t e We n e n : 734.
K u n s t z i j d e I n d u s t r i e , H o l l a n d s c h e -: 1147.
K u n s t z i j d e U n i e , A r n h e m s c h e -: 1094.
K u y , N . V. Va n d e r - & Va n d e r R e e 's M a c h i n e f a b r i e k e n
S c h e e p s w e r f : 471.
K u y p e r s t i c h t i n g , D r . A b r a h a m -: 29, 685.
L a a g - S o e r e n : 203, 894.
L a b o u c h e r e & C o . : 1437.
L a b o u r P a r t y, E n g e l s e -: 265 vlg, 525, 627, 783, 798, 847, 1328, 1458,
1464, 1478.
L a d e n b u r g , T h a l m a n n a n d C o m p a n y : 92.
L a g a r d B a n k : 548.
L a g e r h u i s : 88 vlg, 1103, 1105.
L a m p o n g e r s : 1264.
L a m p o r t a n d H o l t L i n e : 394.
L a n a y e : 756, 823, 827, 1115.
L a n d b o u w, N e d e r l a n d s e -: 207, 829, 868, 891, 895, 918, 937, 942,
949, 972, 1012, 1027 vlg, 1031, 1045, 1052 vlg, 1056 vlg, 1071 vlg, 1081 vlg,
1084, 1093, 1106, 1204, 1221, 1228, 1243, 1279, 1319, 1335, 1423, 1428.
L a n d b o u w c o m i t é , K o n i n k l i j k -: 200, 1228 vlg, 1319.
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L a n d b o u w c r e d i e t : 1106, 1112, 1114, 1122, 1126.
L a n d b o u w c r i s i s b e g r o t i n g : 1221.
L a n d b o u w c r i s i s c o m m i s s i e : 1056, 1071, 1112, 1228, 1453.
L a n d b o u w c r i s i s f o n d s : 1057, 1084, 1086, 1094, 1612 vlg.
L a n d b o u w c r i s i s m a a t r e g e l e n : 868.
L a n d b o u w c r i s i s w e t : 1031-1034, 1049, 1053, 1071, 1109, 1221, 1228.
L a n d b o u w h y p o t h e k e n : 1109, 1112, 1122, 1126, 1136, 1141.
L a n d b o u w o r d e n i n g w e t : 1240.
L a n d b o u w p o l i t i e k , N e d e r l a n d s e -: 1025.
L a n d b o u w s t e u n : 1140, 1203 vlg, 1221.
L a n d s h i p C o t t a g e : 883.
L a n d s y n d i c a a t , N e d e r l a n d s - I n d i s c h -: 1275, 1400.
L a n g e , F i r m a D e - & C o . : 174 vlg.
L a n g e n b e r g : 48.
L a n g s t r a a t : 470.
L a p l a n d : 765.
L a r e n : 1452.
L a u r e n t i d e s (C a n a d a ): 1364.
L a u s a n n e : 368, 713, 967, 971, 976, 978 vlg, 1043, 1582 vlg, 1585, 1601,
1612. Zie ook: Verdrag van Lausanne.
L a v a r d i n (F r . ): 766.
L a w A s s o c i a t i o n , I n t e r n a t i o n a l -: 417.
L a z a r d F r è r e s : 1406.
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L e a t h e r h e a d : 257.
L e e r s u m : 564.
L e e u w a r d e n : 531, 1023.
L e g e r , B e l g i s c h e -: 1305, 1427.
L e g e r , b o l s j e w i s t i s c h e -: 448.
L e g e r , D u i t s e -: 267, 277, 279, 282, 290, 293, 1164, 1182, 1279, 1295,
1297, 1303, 1321, 1329, 1385, 1417, 1420, 1423, 1429, 1432, 1446-1448.
L e g e r , E n g e l s e -: 1464-1466, 1468, 1472, 1478.
L e g e r , F r a n s e -: 1206.
L e g e r , g e a l l i e e r d e -: 1427, 1441.
L e g e r , I n d o n e s i s c h e -: 1483.
L e g e r , I t a l i a a n s e -: 1321, 1332, 1416.
L e g e r , J a p a n s e -: 1232, 1241, 1244, 1399.
L e g e r , N e d e r l a n d s e -: 293, 410, 683, 948, 1159, 1311, 1427, 1449, 1454,
1460 vlg, 1467 vlg, 1471 vlg, 1474 vlg, 1489.
L e g e r , N e d e r l a n d s e - o p C u r a ç a o : 646.
L e g e r , N e d e r l a n d s - I n d i s c h e -: 1254, 1486.
L e g e r , P o o l s e -: 1398, 1429.
L e g e r , R o e m e e n s e -: 656.
L e g e r , R u s s i s c h e -: 461, 656, 1382.
L e g e r , S p a a n s e -: 1206.
L e g e r , Ts j e c h i s c h e -: 1305.
L e g e r , T u r k s e -: 1417.
L e i d e n : 220, 775, 1120.
L e i d s c h e n d a m : 1420.
L e k : 110, 668, 697, 797.
L e k h a v e n : 132.
L e n i n g e n , I n t e r n a t i o n a l e -: 255 vlg, 401, 421, 437 vlg, 577, 581, 583,
615 vlg, 835-837, 845, 850 vlg, 854.
L e n i n g e n , N e d e r l a n d s e -: 8, 503, 533, 1157, 1433.
L e t l a n d : 1315, 1405, 1409.
L e u v e n : 802, 1184.
L e v a n t : 133, 141, 144, 147, 348, 410, 455, 507, 579, 657, 734, 984, 1225,
1266, 1499, 1503, 1565.
L e v a n t e - L i n i e , D e u t s c h e -: zie: Deutsche Levante Linie.
L e v a n t h a v e n s : 144 vlg.
L e v e n s m i d d e l e n : 193-196, 226, 228, 241, 248 vlg, 268, 306, 331, 338,
345 vlg, 351, 353 vlg, 356 vlg, 369, 960, 1235.
L e v e n s o n d e r h o u d , k o s t e n v a n -: 901, 1081, 1211.
L e y d u i n : 42, 230, 495.
L i b a u : 1314 vlg.
L i b e r a l e n , A m s t e r d a m s e -: 801 vlg.
L i b e r a l e n , A s q u i t h -: 283.
L i b e r a l e n , B e l g i s c h e -: 797.
L i b e r a l e n , E n g e l s e -: 270, 518, 524 vlg, 798, 809, 847, 1102, 1290, 1328.
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L i b e r a l e n , N e d e r l a n d s e -: 9, 262, 612, 685, 696, 880, 1034 vlg, 1038,
1042, 1099, 1116, 1130, 1159, 1213, 1226 vlg, 1229, 1242, 1279, 1319, 1334,
1340, 1375, 1378, 1380 vlg, 1471, 1611.
L i b e r a l e n , S p a a n s e -: 1329.
L i b e r a l i s m e , N e d e r l a n d s e -: 1307.
L i b y e : 1135, 1322.
L i e b e n s t e i n : 58.
L i l i e n , F i r m a - e n R o s e n k r a n t z : 560.
L i m a : 394, 428, 770.
L i m b u r g : 267, 269, 273 vlg, 277-279, 281 vlg, 288-291, 293, 305, 308, 310,
340, 354, 403, 485, 506, 547, 572, 604, 633, 664, 683, 715 vlg, 755 vlg, 759,
808, 838, 841, 855, 959, 1158, 1405, 1419, 1430, 1432, 1520.
L i m b u r g , B e l g i s c h -: 1520.
L i m o g e s (F r . ): 767.
L i m o u s i n (F r . ): 767.
L i n c o l n (V.S.): 1196.
L i n d e t e v e s , H a n d e l m a a t s c h a p p i j - -S t o k v i s N.V.: 424, 1251,
1284.
L i n g g a d j a t i , a c c o o r d v a n -: 1484, 1487 vlg, 1490, 1492, 1495.
L i n g g a d j a t i - k w e s t i e : 1488.
L i p p m a n n , R o s e n t h a l & C o . : 44, 105, 321, 415 vlg, 624.
L i s s a b o n : 1189, 1430 vlg.
L i t a u e n : 778, 1314 vlg, 1327, 1409.
L i v e r p o o l : 89, 373, 376, 458, 462 vlg, 508, 544 vlg, 853, 873, 1002.
L i x k e : 855, 905.
L l o y d , K o n i n k l i j k e H o l l a n d s c h e -: 21, 29, 116, 152, 161, 164-167,
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169-171, 173, 196, 227, 341, 347, 351-353, 361, 374-378, 381-383, 385, 390
vlg, 396, 399, 405 vlg, 411-413, 416-428, 433, 437-441, 443 vlg, 455, 459 vlg,
468 vlg, 476 vlg, 482-484, 501, 508, 510, 515 vlg, 528, 531 vlg, 550, 554 vlg,
573, 597, 625, 764, 812, 858-863, 865-867, 869-876, 972, 974, 982, 995 vlg,
1064, 1089, 1096, 1146, 1168, 1172, 1181, 1186, 1217, 1437-1439, 1443 vlg,
1499, 1510, 1628 vlg, 1634.
Lloyd, regeringscontract van de Koninklijke Hollandsche
-: 555, 859 vlg, 866 vlg, 871.
L l o y d , s t e u n a a n d e K o n i n k l i j k e H o l l a n d s c h e -: 483, 501, 508,
515, 550, 554, 871, 875, 974, 1096, 1186.
L l o y d , R o t t e r d a m s c h e -: 135, 153, 161, 165, 172, 347 vlg, 365, 411,
413, 450, 453-455, 498, 596, 849, 989, 1284, 1500, 1504.
L l o y d , N o r d d e u t s c h e r -: 143 vlg, 153 vlg, 159, 373, 501, 657 vlg, 707,
743, 812, 846, 858-861, 863, 865, 867, 869, 872, 874 vlg, 995 vlg, 1418, 1499
vlg, 1503, 1505.
L l o y d 's B a n k : 678, 1116.
L o b i t h : 66.
L o c a r n o : 643, 652, 712, 864, 1164, 1173. Zie ook: Verdrag van Locarno.
L o c h M a r e e : 1196.
L o c h e m : 1079.
L o i r e (F r . ): 766 vlg.
L o m b a r d i j ë : 1327.
L o m b o k : 658, 1273.
L o n d e n : 11, 75-81, 83-87, 89, 93, 103, 107, 113, 132, 136, 186, 190, 192-196,
199, 205, 209, 224, 229-231, 237, 240-245, 247-251, 254, 259, 261, 264 vlg,
268, 272, 274, 277-279, 282, 284, 286, 292, 294, 304, 315, 320, 324, 335-339,
345, 378, 380, 383 vlg, 394, 397, 400, 402, 404, 414 vlg, 427, 430, 433, 436,
438, 445, 447, 449, 454, 462, 464 vlg, 473, 491, 502, 508, 524, 545, 557, 576
vlg, 580, 589, 593, 604, 615, 625, 639, 641, 678 vlg, 682, 725, 743, 782, 784,
807, 820, 832, 834, 849 vlg, 864, 873, 910, 913, 919, 923, 928-930, 949, 957,
960, 967, 971, 1003, 1011, 1013 vlg, 1023, 1027, 1033, 1039, 1043 vlg, 1047,
1055, 1065, 1089 vlg, 1123, 1160-1162, 1173, 1184, 1193, 1217, 1225, 1231,
1299 vlg, 1303, 1328, 1330, 1370, 1374, 1390 vlg, 1397, 1408, 1410, 1412,
1420, 1422 vlg, 1431, 1435, 1448, 1464-1467, 1471 vlg, 1475, 1477-1481, 1583
vlg, 1602.
L o n d o n C h a m b e r o f C o m m e r c e : 463.
L o n e n , A m s t e r d a m s e -: 966.
L o n e n , D u i t s e -: 643, 676, 774.
L o n e n , E n g e l s e -: 940.
L o n e n , N e d e r l a n d s e -: 250, 342, 418, 493 vlg, 500, 526, 553, 622, 677,
936, 942, 945 vlg, 948, 950, 952, 954 vlg, 963, 989, 994, 997, 1007, 1046, 1057
vlg, 1061-1063, 1073, 1093, 1203 vlg, 1211, 1427, 1456.
L o n e n , R o t t e r d a m s e -: 966.
L o n g I s l a n d : 1369.
L o o n (N. Br.): 1048.
L o o n , F i r m a Va n - & C o . : 151, 532 vlg, 894.
L o o n p e i l , N e d e r l a n d s e -: 431, 1029, 1204.
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L o o n s u b s i d i e s c h e e p v a a r t : 1012, 1027.
L o p p e r s u m : 1071.
L o u g h t o n : 88.
L u c c a (I t . ): 713.
L u c h t v a a r t M a a t s c h a p p i j , K o n i n k l i j k e -: 1127, 1253.
Luchtvaart Maatschappij, Koninklijke
N e d e r l a n d s c h - I n d i s c h e -: 1250, 1252 vlg.
L u c k n o w : 908.
L u g a n o : 186, 478 vlg, 1472.
L u i k : 695, 710, 722, 736, 738, 756, 782, 841, 855.
L u n d t , F i r m a F r i t z e - & C o : 99.
L ü n e b u r g : 977.
L u n g h a i - s p o o r w e g : 1279.
L u x e m b u r g : 282, 802 vlg, 1003, 1427, 1582, 1584.
L u z e r n : 551 vlg.
L y b i ë : 1142.
L y m e R e g i s : 883.
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L i j n e n , A m s t e r d a m s e -: 468, 483.
L i j n e n , D u i t s e -: 482, 502, 505, 531, 534 vlg, 538, 544-546, 556, 579,
593, 596, 657, 706, 840, 867, 1006, 1141, 1175, 1211, 1499.
L i j n e n , E n g e l s e -: 385, 482, 508, 534 vlg, 538, 544-546, 556, 593, 596,
706.
L i j n e n , F r a n s e -: 706, 1211.
L i j n e n , I n d i s c h e -: 468, 950, 1141.
L i j n e n , I t a l i a a n s e -: 706.
L i j n e n , J a p a n s e -: 997, 1075, 1080, 1091, 1101, 1106, 1179, 1182.
L i j n e n , N e d e r l a n d s e -: 413, 544, 546, 596, 1006, 1098, 1435.
L i j n e n , S k a n d i n a v i s c h e -: 706.
L i j n r e d e r i j e n : 965, 970, 972, 988 vlg, 992, 1050, 1058.
L y n t o n : 336.
M a a r n : 418, 1249.
M a a s : 674, 714, 722, 737 vlg, 756 vlg, 795, 823, 827, 838, 841, 844, 855,
905, 914, 919, 933, 959 vlg, 1048, 1115, 1325, 1434, 1520 vlg.
M a a s , N i e u w e -: zie: Nieuwe Maas.
M a a s b o d e , D e -: 687, 898, 900.
M a a s b r a c h t : 914, 919, 1520 vlg.
M a a s t r i c h t : 633, 664, 686, 695, 722, 734, 736-738, 740, 745, 750, 753, 756
vlg, 781, 807, 825, 827, 838, 841, 855, 915, 933, 1066, 1521.
M a a s - Wa a l k a n a a l : 702.
M a a t s c h a p p i j C u r a ç a o , N.V. -: 849.
M a a t s c h a p p i j , N.V. - v o o r I n d u s t r i e f i n a n c i e r i n g : 1089, 1155.
Maatschappij tot Bevordering van het Natuurkundig
O n d e r z o e k d e r N e d e r l a n d s c h e K o l o n i ë n : 182, 184 vlg.
M a a t s c h a p p i j t o t e x p l o i t a t i e v a n S t a a t s s p o o r w e g e n : 8, 149.
M a a t s c h a p p i j t o t U i t v o e r i n g d e r Z u i d e r z e e w e r k e n : 752, 808.
Maatschappij ter behartiging van de Nationale
S c h e e p v a a r t b e l a n g e n N.V. (B e n a s ): 973, 982, 1007, 1036, 1048, 1056,
1058, 1060, 1063 vlg, 1088, 1095, 1112, 1147, 1154, 1156, 1163, 1168 vlg,
1172, 1175, 1181, 1186 vlg, 1192, 1210, 1219, 1222 vlg, 1238, 1240, 1312.
M a a t s c h a p p i j v o o r H a n d e l e n N i j v e r h e i d : 634, 960 vlg, 1023,
1044, 1134, 1295.
M a a t s c h a p p i j , N . V. N e d e r l a n d s c h e - v o o r N i e u w - G u i n e a :
1284.
M a c e d o n i ë : 456.
M a c L e o d , Yo u n g & We i r , B o n d h o u s e : 1356.
M a c l a i n e & C o t e L o n d e n : 832, 1299.
M a c o l i n (Z w . ): 800, 802.
M a d o e r a t r a m w e g m a a t s c h a p p i j : 1251.
M a d o e r e z e n : 1249.
M a d r a s : 957.
M a d r i d : 112, 409, 904, 1189, 1195 vlg, 1205, 1208, 1318, 1328.
M a d z i j & B o e r : 48.
M a d z i j , F i r m a G.S. - & Z o o n : 48.
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M a g i n o t - L i n i e : 1305, 1396, 1441.
M a i d e n h e a d : 82.
M a i l d i e n s t , K o n i n k l i j k e We s t - I n d i s c h e -: 21, 71 vlg, 101 vlg,
118, 132, 135, 148, 152, 154, 161, 170-172, 202, 207-209, 211, 341, 378, 387,
393 vlg, 405, 411, 428-430, 435 vlg, 446, 449, 459, 476, 481, 498, 529, 1499,
1502-1504, 1562, 1564.
M a i n t z , F i r m a - & C o . : 1284.
M a ï s : 516, 1413.
M a k a s s a r : 1273 vlg.
M a l a g a : 112, 1196.
M a l a k k a : 175, 1413, 1468 vlg, 1474, 1479, 1483.
M a l a y S t a t e s : 1449.
M a n c h e s t e r : 458, 462 vlg, 1651.
M a n c h e s t e r G u a r d i a n : 283, 1295.
M a n c h u k u o : 1256.
M a n i l l a : 1250, 1280, 1331, 1626.
M a n i n d j a u , M e e r v a n -: 1269.
M a n i t o b a (C a n . ): 1358.
M a n n h e i m : 137, 752, 1155, 1209 vlg.
M a n o k w a r i : 1253.
M a n t s j o e k w o : 1240.
M a n t s j o e r i j e : 996, 1012, 1390.
M a n t u a (I t . ): 670.
M a p l e w o o d (N e w J e r s e y ): 1371.
M a r a c a i b o : 100, 1562.
M a r a c a i b o , L a g o d i -: 100.
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M a r a n d o l l e , Vo û t e & C o . : 755.
M a r i a L e a c h (Dtsld): 669.
M a r i n e , A m e r i k a a n s e -: 1304, 1333, 1449.
M a r i n e , B e l g i s c h e -: 661, 672 vlg, 675, 679 vlg, 696, 933.
M a r i n e , D u i t s e -: 1124, 1132, 1332, 1447 vlg.
M a r i n e , E n g e l s e -: 1124, 1132, 1301, 1469.
M a r i n e , J a p a n s e -: 1030, 1169, 1179, 1232, 1241, 1244, 1304, 1306, 1314.
M a r i n e , N e d e r l a n d s e -: 487, 489, 495, 515, 661 vlg, 673, 696, 1026,
1264, 1432, 1436.
M a r i n i e r s , N e d e r l a n d s e -: 1459, 1467, 1469-1471, 1478, 1483.
M a r i n i e r s o p l e i d i n g : 1459, 1463, 1471.
M a r k , D u i t s e -: 369, 388, 421, 426, 439, 444, 462, 466 vlg, 668, 996, 1088,
1107, 1291.
M a r l b o r o u g h H o u s e : 89.
M a r l o w (E n g . ): 883.
M a r o k k o : 348, 1207, 1405.
M a r s e i l l e : 1085.
M a r t i n i q u e : 70.
M a r t i n e l l i , F i r m a -: 425.
M a r y l a n d (V.S.): 1161.
M a t h i e u , F i r m a -: 96.
M a t i n , L e -: 317.
M a t t e r h o r n : 44.
M a u r i t s h u i s : 189, 770.
M a y a g u e z : 99.
M a y e n : 669.
M e c h e l e n : 802 vlg.
M e c k l e n b u r g : 1326.
M e d a n : 1276 vlg, 1468.
M e e s , F i r m a R. - & Z o o n e n : 153, 321, 893.
M e i r i n g e n : 755.
M e k k a : 1263.
M e l a n e s i ë r s : 725.
M e l b o u r n e : 523, 1371.
M e m e l : 777, 1191, 1314, 1327.
M e n a n g k a b a u : 1263, 1266, 1269-1271, 1277.
M e n d e l s o h n & C o . , b a n k i e r s h u i s : 341, 414, 416, 539, 548, 600, 625,
647, 677, 852 vlg, 884, 892 vlg, 1068, 1096 vlg, 1365, 1383 vlg, 1385, 1392,
1394, 1400, 1412, 1428, 1432, 1654.
M e n d e l s o h n - a f f a i r e : 1384, 1389, 1393, 1412.
M e n k e m a b o r g : 1072.
M e o n s t o k e (E n g . ): 1291.
M e r o k : 1197.
M e r w e d e : 110, 142.
M e r w e d e k a n a a l : 65 vlg, 139, 142, 436, 630, 636, 797, 826, 841.
M e t a l l g e s e l l s c h a f t , F r a n k f o r t a/M.: 190.
M e t r o p o l i t a n M u s e u m (N.Y.): 1345 vlg, 1373.
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M e t z : 802 vlg.
M e x i c o : 244, 348, 351, 359, 374 vlg, 377 vlg, 1000, 1012, 1368.
M e z a n : 92, 203, 471, 492, 919.
M i d d e l b u r g : 802.
M i d d e n s t a n d s c e n t r a l e : 693.
M i d d e n s t a n d s r a a d : 937.
M i d h u r s t : 1291.
M i l a a n : 670, 687, 999, 1131.
M i n a h a s s a : 1274.
M i n e h e a d : 336.
M i n i s t e r i e v a n A l g e m e n e Z a k e n : 1229.
M i n i s t e r i e v a n A r b e i d : 1513 vlg, 1518 vlg.
M i n i s t e r i e v a n A r b e i d , H a n d e l e n N i j v e r h e i d : 618 vlg, 627,
637, 645, 649, 654, 686 vlg, 721, 732, 736, 739, 819, 862, 865 vlg, 869 vlg,
872-877, 880, 884, 898, 900, 902, 904, 907, 909, 931, 934-936, 958-961.
M i n i s t e r i e v a n B i n n e n l a n d s e Z a k e n : 188 vlg, 231, 279, 281, 455
vlg, 514, 576, 618 vlg, 632, 649, 686, 702, 817, 878, 880, 974, 1039, 1042,
1229-1231, 1234, 1316, 1445 vlg, 1458, 1507 vlg, 1572.
M i n i s t e r i e v a n B i n n e n l a n d s e Z a k e n e n L a n d b o u w : 618, 876,
884, 897, 901 vlg, 904, 907, 921, 935 vlg.
M i n i s t e r i e v a n B u i t e n l a n d s e Z a k e n : 26, 200, 206, 214, 230, 232,
234-236, 238, 242, 245 vlg, 248, 250, 253 vlg, 274, 293, 304, 308, 316, 319
vlg, 331, 335, 339, 345, 355, 365, 378, 396, 398, 401, 408 vlg, 411, 437, 446,
461, 467, 502, 557 vlg, 578, 603, 607, 610-614,
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617-619, 629, 632, 648, 666, 686, 688, 691 vlg, 695, 722, 725, 731 vlg, 735
vlg, 738 vlg, 748, 754 vlg, 780 vlg, 788 vlg, 792 vlg, 796, 804-806, 824, 827
vlg, 838, 846, 855, 884, 886, 898, 935 vlg, 938, 946, 960, 977, 979, 981, 1007
vlg, 1012, 1021, 1037, 1039-1042, 1046, 1049, 1120 vlg, 1137, 1145, 1155,
1157 vlg, 1170, 1186 vlg, 1190, 1200, 1229 vlg, 1247, 1280, 1285, 1291 vlg,
1294, 1296, 1315, 1322, 1331 vlg, 1362, 1383, 1401, 1403, 1411, 1416, 1419
vlg, 1423, 1435, 1449, 1458, 1461-1463, 1467, 1469, 1481 vlg, 1489, 1492 vlg,
1527, 1556, 1571 vlg, 1574, 1576, 1606-1608.
M i n i s t e r i e v a n B u i t e n l a n d s e Z a k e n , B e l g i s c h e -: 718, 856.
M i n i s t e r i e v a n B u i t e n l a n d s e Z a k e n , J a p a n s e -: 1101.
M i n i s t e r i e v a n D e f e n s i e : 29, 841, 914, 918, 923, 1042, 1130, 1229
vlg, 1310, 1336, 1342, 1383, 1429, 1436, 1445 vlg, 1449, 1453. Zie ook:
Ministerie van Oorlog.
M i n i s t e r i e v a n E c o n o m i s c h e Z a k e n : 315, 319, 409, 880, 935 vlg,
1046 vlg, 1049, 1069, 1072, 1074, 1076, 1094-1096, 1101, 1122, 1125, 1229,
1242, 1246 vlg, 1291 vlg, 1342, 1376-1378, 1381 vlg, 1409, 1411, 1435, 1440,
1486 vlg, 1606, 1608, 1613, 1628.
M i n i s t e r i e v a n E c o n o m i s c h e Z a k e n e n A r b e i d : 937, 973, 982,
1032, 1041, 1555, 1570, 1572, 1574, 1576 vlg.
M i n i s t e r i e v a n F i n a n c i e n : 8, 225, 354, 414, 448, 484 vlg, 489, 491,
493, 497, 502, 504, 508, 510, 512, 515, 526, 532, 536 vlg, 557, 574 vlg, 618,
643, 645, 667, 686 vlg, 702, 708, 735, 738, 757, 769 vlg, 772, 778, 786, 792,
805, 834, 848, 858, 862, 874 vlg, 886 vlg, 901, 918, 920, 923, 930 vlg, 944,
1013, 1018, 1032, 1039, 1042, 1045, 1057 vlg, 1069, 1169, 1178, 1202, 1219
vlg, 1227, 1229 vlg, 1233, 1313, 1377 vlg, 1382, 1411, 1415, 1429, 1433, 1437,
1458, 1462 vlg, 1480 vlg, 1491, 1518 vlg, 1523, 1557, 1571-1574, 1576 vlg,
1613, 1637.
M i n i s t e r i e v a n F i n a n c i ë n , F r a n s e -: 522.
M i n i s t e r i e v a n F i n a n c i ë n , J a p a n s e -: 1101.
M i n i s t e r i e v a n H a n d e l , N i j v e r h e i d e n S c h e e p v a a r t : 1130,
1156-1158, 1170, 1172, 1202, 1219, 1223, 1453, 1458, 1634.
M i n i s t e r i e v a n J u s t i t i e : 29, 618, 653, 717, 743, 1042, 1045, 1058,
1060, 1064, 1145, 1155, 1229, 1316, 1377 vlg, 1386, 1429, 1458.
M i n i s t e r i e v a n K o l o n i ë n : 211, 232, 253, 370, 393, 495 vlg, 544, 577,
618 vlg, 645 vlg, 667, 693, 708, 733, 740, 763, 804 vlg, 849, 879, 891 vlg, 898,
900, 913, vlg 969, 977, 1042, 1079, 1164, 1187, 1219, 1223, 1229 vlg, 1232,
1263, 1286, 1377, 1382, 1401, 1404, 1411, 1425, 1432, 1436, 1511, 1557, 1571,
1574, 1576, 1619, 1632.
M i n i s t e r i e v a n L a n d b o u w e n V i s s e r i j : 29, 1130, 1221, 1453.
M i n i s t e r i e v a n L a n d b o u w, N i j v e r h e i d e n H a n d e l : 169, 200,
221 vlg, 335, 339, 409, 442, 449 vlg, 455, 472, 510, 558, 576.
M i n i s t e r i e v a n M a r i n e : 536, 576, 618, 1458, 1463, 1470.
M i n i s t e r i e v a n O n d e r w i j s , K u n s t e n e n We t e n s c h a p p e n :
29, 189, 439, 526, 605, 618, 653-656, 667, 684, 702, 740, 770, 885-887, 990,
1020, 1042, 1130, 1158, 1229 vlg, 1320, 1339, 1377 vlg, 1381, 1458.
M i n i s t e r i e v a n O o r l o g : 293, 536, 576, 618, 683, 793, 1458, 1463. Zie
ook: Ministerie van Defensie.
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Ministerie
Ministerie
Ministerie
Ministerie
1486, 1494.

van
van
van
van
van

O o r l o g , B e l g i s c h e -: 787.
O o r l o g , J a p a n s e -: 1101.
O p e n b a r e We r k e n : 1458.
O p e n b a r e We r k e n , B e l g i s c h e -: 821.
O v e r z e e s e G e b i e d e n : 1458, 1461, 1478, 1480 vlg,
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M i n i s t e r i e v a n S o c i a l e Z a k e n : 880, 1039, 1042, 1130, 1229, 1335,
1358, 1376-1378, 1383, 1458.
M i n i s t e r i e v a n S o c i a l e Z a k e n e n Vo l k s g e z o n d h e i d : 30.
M i n i s t e r i e v a n S p o o r w e g e n e n H a v e n s , Z u i d a f r i k a a n s e -:
709.
M i n i s t e r i e v a n Ve r k e e r , D u i t s e -: 892.
M i n i s t e r i e v a n Ve r k e e r e n E n e r g i e : 1458.
M i n i s t e r i e v a n Vo e d s e l v o o r z i e n i n g , L a n d b o u w e n V i s s e r i j
-: 1458.
M i n i s t e r i e v a n Wa t e r s t a a t : 536, 576 vlg, 618 vlg, 630, 632 vlg, 653,
697, 703, 705, 708, 713, 716, 721-723, 727-731, 734-738, 740, 742, 745-748,
750, 752-754, 757, 762-764, 768-772, 778-782, 785-788, 790 vlg, 796 vlg, 804
vlg, 807 vlg, 820 vlg, 824-827, 840, 844, 848, 854, 857 vlg, 918, 920, 981,
1039, 1042, 1099, 1120, 1167, 1227, 1229, 1268, 1377, 1383, 1434, 1572, 1576,
1593.
M i n i s t e r i e v a n Wa t e r s t a a t , B e l g i s c h e -: 744, 750, 756, 842, 855
vlg.
M i n i s t e r i e - C o l i j n : 493, 618, 664, 1029.
M i n i s t e r i e - H e e m s k e r k : 178.
M i n i s t e r i e - H e r r i o t (F r . ): 581.
M i n i s t e r i e - K u y p e r : 122.
M i n i s t e r i e - L i m b u r g : 649, 657.
M i n i s t e r i e - M a c D o n a l d (E n g . ): 522, 798.
M i n i s t e r i e - P o i n c a r é (F r . ): 581.
M i n i s t e r i e - R u y s d e B e e r e n b r o u c k : 504.
M i n i s t e r i e - T r o e l s t r a : 505.
M i n i s t e r r a a d , D u i t s e -: 609.
M i n i s t e r r a a d , F r a n s e -: 726.
M i n i s t e r r a a d , N e d e r l a n d s e -: 224, 230, 280, 337, 493, 538, 542, 646,
653 vlg, 682, 757, 789, 858, 897, 900, 923, 936, 969, 974, 1036, 1046, 1109,
1125, 1139, 1146, 1170, 1187, 1195, 1316, 1411, 1495, 1518 vlg, 1568, 1575.
M i n l o s , W i t k e & C o . : 100.
M i r a n d o l l e , Vo û t e & C o . : 301, 626.
M i s s i e , R o o m s - k a t h o l i e k e -: 878, 1249, 1256, 1271, 1274 vlg, 1492.
M i t t e r s i l (O o s t e n r . ): 1223.
M o b i l i s a t i e , D u i t s e -: 1303.
M o b i l i s a t i e , F r a n s e -: 1308.
M o b i l i s a t i e , N e d e r l a n d s e -: 1390.
M o e n g o : 74.
M o e r d i j k : 604, 606, 632 vlg, 635 vlg, 661, 744, 828, 1521.
M o e r d i j k k a n a a l : zie: A n t w e r p e n - M o e r d i j k k a n a a l .
M o e r m a n s k : 1424.
M o e z e l : 1447.
M o l u k k e n : 71.
M o n a r c h i e : 265, 355, 915.
M o n d j o w a r n o : 1249.
M o n n i k e n d a m : 1391.
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M o n t B l a n c : 1048.
M o n t e f a l c o : 670.
M o n t e p u l c i a n o (I t . ): 713.
M o n t e v i d e o : 1102.
M o n t m o r e n c y (F r . ): 767.
M o n t r e a l : 94 vlg, 1362-1364, 1366, 1395.
M o r a t o r i a : 668, 925 vlg, 932, 978, 1027 vlg, 1043 vlg, 1107.
P i e r p o n t , J. - M o r g a n a n d C o . : 852.
M o r g a n - t r u s t : 152 vlg, 404, 1499.
M o s a , N.V. P o r s e l e i n - e n Te g e l f a b r i e k -: 686, 1066.
M o s k o u : 414, 448, 1173, 1391, 1478, 1481.
M o u l i u s (F r . ): 767.
M o u n t Ve r n o n (V.S.): 1354 vlg.
M ü l l e r , W m . H . - & C o . N.V.: 29, 120 vlg, 174, 215, 244, 347, 432 vlg,
441, 464, 481, 502, 505, 539 vlg, 542, 559, 563, 565, 578, 858, 860 vlg, 863,
865-867, 869 vlg, 872-875, 1020, 1172, 1181, 1186, 1437-1439, 1441, 1443
vlg, 1628 vlg, 1635.
M ü n c h e n : 889, 1303, 1308, 1418.
M ü n d e n : 883.
M ü n s t e r : 895.
M u i d e n : 110.
M u i d e r b e r g : 772.
M u l l e r , F r e d e r i k - & C o . : 849, 1055, 1190.
M u s e u m , A m s t e r d a m s S t e d e l i j k -: 52, 801, 1055.
M u s e u m , F r a n s H a l s -: 29.
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M u s e u m , H a a g s -: 1070.
M u s e u m , O o s t - A z i a t i s c h -: 1055.
M u s e u m , R i j k s -: zie: Rijksmuseum.
M u s e u m B o y m a n s : 395.
M u s e u m v o o r G e s c h i e d e n i s e n K u n s t (A m s t e r d a m ): 534, 539.
M i j n L a u r a e n Ve r e e n i g i n g : 584.
M i j n S o p h i a J a c o b a : 547.
M i j n m a a t s c h a p p i j C u r a ç a o : 429.
N a a r d e n : 1435.
N a a r d e r m e e r : 1073.
N a r c o t i c a : 481.
N a r y o : 1179.
N a r v i k : 1446.
N a s s a u : 669.
N a t i e s , Ve r e n i g d e -: 1466 vlg, 1471 vlg, 1480, 1493.
N a r i o n a a l - s o c i a l i s m e , D u i t s e -: 1081.
N a t i o n a l C i t y B a n k : 1347, 1386.
N a t i o n a l I n d u s t r i a l C o n f e r e n c e B o a r d (V.S.): 1198, 1346 vlg,
1638.
N a t i o n a l i s t e n , B e l g i s c h e -: 838, 841.
N a t i o n a l i s t e n , D u i t s e -: 581, 583, 592, 978, 1005, 1193.
N a t i o n a l i s t e n , I n d o n e s i s c h e -: 1465, 1468, 1472 vlg, 1477, 1483.
N a t r o e n a s - e i l a n d e n : 1274, 1278.
N a z i 's, D u i t s e -: 903, 947, 977 vlg, 1032, 1115, 1184, 1204, 1279, 1281,
1297, 1441.
N a z i 's, N e d e r l a n d s e -: 1427.
N a z i 's, O o s t e n r i j k s e -: 1292.
N e d e r l a n d e r , D e -: 124, 784.
N e d e r l a n d s - I n d i ë : 3, 9, 12, 26, 34, 39, 49, 61, 65, 68, 71, 101, 103, 107,
139, 153, 165, 172-174, 181, 184, 212 vlg, 231, 237 vlg, 244, 253, 257-259,
308, 311, 348, 370, 380 vlg, 383, 387, 405, 413, 475, 481, 486 vlg, 489 vlg,
494-496, 525, 528, 531, 540, 555, 567, 571 vlg, 592, 615, 658, 664, 691, 701,
706, 708, 710, 715, 717, 719, 724, 733, 739, 759, 763, 779, 783, 792 vlg, 810,
816, 832, 834, 836, 860, 873, 877-879, 890 vlg, 899-901, 904, 913 vlg, 922 vlg,
931, 944, 956, 965, 969, 976, 984, 987, 996, 1012, 1030, 1040, 1052, 1059 vlg,
1075-1077, 1079, 1065, 1083, 1093, 1095, 1097 vlg, 1141, 1144, 1164-1168,
1178-1180, 1194, 1200, 1202, 1209, 1211, 1213, 1215, 1222 vlg, 1231 vlg,
1241, 1243-1245, 1248-1253, 1255, 1257, 1261-1264, 1266 vlg, 1269 vlg, 1271
vlg, 1274, 1276, 1278 vlg, 1283-1287, 1299, 1306, 1309, 1314, 1316 vlg, 1325,
1337, 1351 vlg, 1361, 1369, 1378, 1381, 1413 vlg, 1424, 1428, 1433 vlg, 1449
vlg, 1456, 1460 vlg, 1664-1479, 1481, 1483, 1486-1489, 1491-1495, 1500,
1504 vlg, 1523 vlg, 1548, 1550 vlg, 1553, 1574, 1587, 1590, 1595, 1619, 1626,
1632 vlg, 1643, 1649 vlg, 1658, 1662.
‘N e p t u n ’, D a m p f s c h i f f a h r t - G e s e l l s c h a f t -: 140, 143, 1499, 1503.
N e u e D a m p f e r C o m p a g n i e : 143, 1499.
N e u r e n b e r g : 58, 1303, 1330.
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N e u t r a l e n : 213, 241, 284, 286, 313, 322 vlg, 326-329, 333 vlg, 344, 577,
1440, 1446, 1448, 1451.
N e u t r a l i t e i t , A m e r i k a a n s e -: 1365, 1395.
N e u t r a l i t e i t , B e l g i s c h e -: 191, 864.
N e u t r a l i t e i t , N e d e r l a n d s e -: 191, 202, 267, 1395, 1449, 1451.
N e u t r a l i t e i t , S k a n d i n a v i s c h e -: 1409.
N e u t r a l i t y A c t , A m e r i k a a n s e -: 1349, 1352 vlg, 1380.
N e v a d a : 1348.
N e v e r s (Fr.): 767.
N e w D e a l : 1122, 1160, 1365, 1370-1372.
N e w Yo r k : 85, 90-95, 111, 133, 135, 163, 213, 266, 360, 375, 387, 442,
992, 1027 vlg, 1052, 1068, 1119, 1198, 1235, 1307, 1314, 1317, 1323, 1332
vlg, 1338-1345, 1347 vlg, 1352 vlg, 1362, 1365, 1369 vlg, 1374, 1379, 1421,
1424, 1430, 1558, 1562, 1564, 1638.
N e w Yo r k (s t a t e ): 1339, 1343.
N e w Yo r k H e r a l d : 94.
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N e w Yo r k T r u s t : 1343, 1345, 1370.
N i a g a r a - v a l l e n : 94, 1355.
N i a g a r a H u d s o n P o w e r C o r p . : 1341.
N i c e : 1327.
N i c k e r i e : 72, 74.
N i e u w e d i e p : 110, 1320.
N i e u w e M a a s : 142, 1155.
N i e u w e n d a m : 121, 392.
N i e u w e R o t t e r d a m s c h e C o u r a n t : 249, 260, 266, 303, 528, 664, 680,
749, 781, 784, 855, 987, 1182, 1302, 1314, 1338.
N i e u w e Wa t e r w e g : 142.
N i e u w - G u i n e a : 184, 1029, 1159, 1232 vlg, 1247, 1250, 1253, 1257, 1263,
1277, 1283 vlg, 1306, 1309, 1320, 1369, 1372, 1472.
N i e u w - G u i n e a - c o m i t é : 1284.
N i e u w - G u i n e a - e x p e d i t i e : 1250, 1254 vlg, 1312, 1320, 1434.
N i e u w s v a n d e D a g v a n N e d e r l a n d s - I n d i ë : 701.
N i e u w - Z e e l a n d : 1243, 1357.
N i e v e l t , Va n -, G o u d r i a a n & C o 's S t o o m v a a r t m i j . Zie:
Stoomvaartmij, Van Nievelt, Goudriaan & Co.'s -.
N o o r d , D e -: 142.
N o o r d - A m e r i k a : 11, 46, 63 vlg, 89, 102 vlg, 212. Zie ook: Verenigde
Staten.
N o o r d b r o e k : 1072.
N o o r d e r v a a r t : 66.
N o o r d - H o l l a n d s c h k a n a a l : 109.
N o o r d - H o l l a n d : 372, 580, 668, 702, 710, 712, 755, 766, 775, 796, 800,
848, 857, 883, 901, 1013, 1019 vlg, 1124, 1233 vlg, 1268, 1311, 1334, 1340,
1378, 1408.
N o o r d o o s t p o l d e r : 838, 1313, 1614.
N o o r d w i j k : 1340.
N o o r d z e e : 191, 213, 251, 305, 866, 968, 1014, 1424.
N o o r d z e e k a n a a l : 66, 109 vlg, 142, 183 vlg, 702, 764.
N o o r w e g e n : 223, 283, 326, 328, 344, 557, 765, 812, 814, 820, 822, 942,
1081, 1104, 1197, 1379, 1409, 1441, 1446-1448, 1450, 1452, 1527, 1543, 1560,
1562.
N o r d d e u t s c h e Wo l l k ä m m e r e i : 927 vlg.
N o r f o l k (V.S.): 1483.
N o r m a n d i ë : 1363.
N o r t h C a r o l i n a (V.S.): 1459, 1463.
N u n s p e e t : 1452.
N i j g h e n Va n D i t m a r : 1341.
N i j v e r h e i d , A m e r i k a a n s e -: 1368.
N i j v e r h e i d , C a n a d e s e -: 1359 vlg.
N i j v e r h e i d , D u i t s e -: 389, 831.
N i j v e r h e i d , E n g e l s e -: 524.
N i j v e r h e i d , F r a n s e -: 520.
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N i j v e r h e i d , N e d e r l a n d s e -: 69, 178, 196, 207, 222, 332 vlg, 342, 351,
467, 897, 902, 907 vlg, 915, 937, 1028, 1053, 1076, 1083, 1170, 1238, 1428,
1459.
N i j v e r h e i d s r a a d : 332, 502, 666, 686, 937, 961, 1056.
N y o n : 999.
O b e n r a i : 802.
O c e a a n , A t l a n t i s c h e -: 89.
O c e a a n , I n d i s c h e -: 103.
O c e a a n , S t i l l e -: 1351.
O d e s s a : 145.
O e k r a ï n e : 1301 vlg, 1323, 1326, 1328, 1398, 1401.
O f f i c e , F o r e i g n -: 199, 231, 241, 256, 258, 262, 267, 272, 312, 465, 1003,
1161, 1296.
O i s t e r w i j k : 699.
O l e h - L e h : 1026.
O l i e : 362, 379 vlg, 394, 740, 1328, 1449.
O l i e , p a l m - -: 519, 1276, 1361, 1400, 1494.
O l y m p i a d e , A m s t e r d a m s e -: 555, 604 vlg, 740, 769.
O l y m p i a d e , D u i t s e -: 1193.
O m b i l i n - s p o o r w e g : 181.
O m m e r e n , N.V.P h . v a n - 's S c h e e p v a a r t b e d r i j f : 30, 135, 348, 359,
433, 436, 439, 507-509.
O m m e r e n , Va n - L t d . : 436, 447, 454.
O n d e r n e m e r s b o n d , N e d e r l a n d s c h - I n d i s c h e -: 1476.
O n d e r n e m i n g s r a a d v o o r S u r i n a m e : 667.
O n d e r w i j s : 47, 224, 234, 442, 493, 605, 654 vlg, 1052, 1153, 1383.
O n d e r w i j z e r s G e n o o t s c h a p , N e d e r l a n d s c h -: 38.
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O n t a r i o : 1356, 1358 vlg, 1363.
O n t a r i o - m e e r : 1356.
O n t w a p e n i n g : 285, 426, 714, 809, 978.
O n t w a p e n i n g s c o m m i s s i e v a n d e Vo l k e n b o n d : 761, 1151.
O n t w a p e n i n g s c o n f e r e n t i e : 426, 489.
O n v e r d a c h t (S u r i n a m e ): 74.
O o f t : 1358.
O o g s t , D u i t s e -: 1235, 1396.
O o r l o g : 328, 388, 468, 487, 507, 548, 943, 947, 977, 1114 vlg, 1140, 1142,
1150-1152, 1165, 1172 vlg, 1180, 1182, 1197 vlg, 1211, 1214, 1244, 1260 vlg,
1281, 1286, 1288, 1290, 1295-1298, 1301, 1303-1305, 1307 vlg, 1318, 1321,
1323, 1325, 1329 vlg, 1332 vlg, 1336, 1338, 1344, 1347, 1349, 1351-1354,
1365, 1369, 1371, 1375 vlg, 1380, 1385-1388, 1394, 1396-1398, 1405, 1414,
1417 vlg, 1423 vlg, 1427, 1429-1431, 1433, 1435 vlg, 1441, 1445, 1449 vlg,
1452, 1454, 1457, 1459 vlg.
O o s t - A f r i k a L i j n : 1507.
O o s t - A z i ë L i j n : 348 vlg, 372, 387, 482, 498, 839, 844, 849.
O o s t e n r i j k : 109, 191, 240, 286, 356, 361, 384, 388, 401, 421, 461, 472, 552
vlg, 615, 677, 679, 687, 816, 822, 906, 917, 919, 924, 940, 1081, 1086, 1115,
1131, 1135, 1137 vlg, 1173, 1184, 1193, 1256, 1260, 1278, 1292, 1390, 1451,
1527, 1543.
O o s t e n r i j k - H o n g a r i j e : 283, 286.
O o s t e r s c h e l d e : 633, 741, 744, 752, 769 vlg, 842.
O o s t g a t : 662.
O o s t z e e : 55, 109, 133, 147, 1191, 1329, 1408, 1499.
O o s t z e e h a v e n s , D u i t s e -: 132, 135, 143.
O p s t a n d , J a v a a n s e -: 1464.
O p s t a n d , N e d e r l a n d s - I n d i s c h e -: 1470-1472.
O p s t a n d e l i n g e n , I n d o n e s i s c h e -: 1471.
O p s t a n d e l i n g e n , J a v a a n s e -: 1464-1466.
O r d e n i n g : 1293, 1319 vlg, 1340, 1456, 1458.
O r i e n t L i n i e , D e u t s c h e -. Zie: Deutsche Orient Linie.
O r k n e y s (K i r k w a l l ): 1197.
O r l é a n s (C a n a d a ): 1364.
O r v i e t o (I t . ): 713.
O s l o : 986 vlg, 1395, 1446, 1651, 1653. Zie ook: Verdrag van Oslo.
O s s : 373, 1377, 1379.
O t t a w a : 968, 979, 986, 1021, 1356, 1358, 1362 vlg, 1559, 1583, 1585, 1651.
Zie ook: Verdrag van Ottawa.
O u c h y : 1003, 1102, 1220. Zie ook: Verdrag van Ouchy.
O u d e n a a r d e : 802.
O u d e P e k e l a : 1072.
O u e s s a n t : 102.
O u g r é e - M a r i h a y e : 738.
O v e r v e e n : 104.
O v e r i j s s e l : 354, 689, 898, 1025, 1078, 1335, 1419.
O x f o r d : 82, 883, 1103, 1366.
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O y e n s , H. - & Z o n e n N.V.: 97, 988.
P a c i f i c : 428, 482, 498, 529, 534, 593, 740, 1333, 1382, 1449, 1485, 1524.
P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n C o m p a n y : 394, 449, 482.
P a d a n g : 3, 1075, 1266, 1269, 1273, 1306, 1468, 1624.
P a d u a : 1123, 1131 vlg.
P a k a n B a r o e : 1468.
P a k e t v a a r t M a a t s c h a p p i j , K o n i n k l i j k e -: 119, 135, 153, 161, 165,
175 vlg, 365, 406, 413, 427, 436, 454, 498, 528, 531, 596 vlg, 899, 984, 1060,
1075, 1090 vlg, 1098-1102, 1107, 1143 vlg, 1164, 1168, 1171, 1214, 1218 vlg,
1247, 1253, 1255, 1262, 1264, 1266, 1284, 1461, 1476, 1499, 1503, 1505, 1509,
1619-1627, 1630 vlg.
P a k h o i (C h i n a ): 1421.
P a k i s t a n : 1495.
P a l e i s o p d e D a m : 915.
P a l e i s t e B u i t e n z o r g : 1252 vlg, 1465.
P a l e m b a n g : 1075, 1265 vlg, 1275, 1277, 1468, 1624.
P a l e s t i n a : 132, 135, 1267, 1296.
P a l l M a l l (E n g . k r a n t ): 286.
P a l m a s , L a s -: 257.
P a l m e n : 370.
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P a m e n o e k a n l a n d e n : 1262 vlg.
P a n a m a : 244, 422, 770.
P a n a m a k a n a a l : 135, 152, 171 vlg, 207, 968, 1211, 1565.
P a n d b r i e v e n : 1106, 1108, 1111, 1123, 1129.
P a n g b o u r n e : 82.
P a n g o e r o e r a n : 1274.
P a p i a m e n t o : 72.
P a p o e a 's: 725, 1254.
P a r a m a r i b o : 101, 211.
P a r a n a m : 74.
P a r i s - r e s o l u t i o n s : 283, 285 vlg.
P a r l e m e n t , E n g e l s e -: 88, 268, 957, 1092, 1137, 1209, 1324.
P a r l e m e n t , F r a n s e -: 643, 1235.
P a r l e m e n t , J a p a n s e -: 1101.
P a r l e m e n t , N e d e r l a n d s e -: 202, 224, 267, 491, 497, 543, 551, 553, 565,
692, 702, 901, 994 vlg, 1018, 1031, 1037, 1039, 1097, 1313, 1315, 1495, 1507
vlg, 1610, 1636.
P a r t i j , A n t i - r e v o l u t i o n a i r e -: 445, 576, 612, 878, 1034, 1213, 1225
vlg, 1334, 1377, 1383. Zie ook: Anti-revolutionairen.
P a r t i j , C h r i s t e l i j k - h i s t o r i s c h e -: 445, 576, 612, 685, 766, 1034,
1130, 1213, 1225, 1288, 1293, 1334, 1340. Zie ook: Christelijkhistorischen.
P a r t i j , D e m o c r a t i s c h e - (V.S.): 491, 1351.
P a r t i j , L i b e r a l e -: 710-713, 755, 774 vlg, 800, 840, 868, 879 vlg, 898,
961, 993, 994, 1017, 1021, 1024-1026, 1042, 1083 vlg, 1100, 1124, 1142, 1214,
1227, 1268, 1279 vlg, 1283, 1287, 1293, 1302, 1307, 1324, 1375 vlg, 1378,
1591, 1602, 1610. Zie ook: Liberalen, Nederlandse -.
P a r t i j e n , N e d e r l a n d s e p o l i t i e k e -: 445, 576, 799, 1051, 1225.
P a r t i j , R e p u b l i k e i n s e - (V.S.): 491, 1185, 1351, 1370.
P a r t i j , R o o m s c h - k a t h o l i e k e -: 445, 486, 576, 637 vlg, 649, 799, 936,
994 vlg, 997, 1034, 1130, 1133 vlg, 1142, 1159, 1167, 1171, 1195, 1213, 1225
vlg, 1334, 1440, 1490, 1492. Zie ook: Roomsen.
P a r t i j , S o c i a a l - D e m o c r a t i s c h e A r b e i d e r s - -: 132, 180, 229, 271,
445, 576, 678, 799, 801, 841, 937, 948, 950, 1001, 1051, 1225 vlg, 1334, 1379
vlg, 1424, 1656 vlg. Zie ook: Socialisme, Nederlands -.
P a r t i j v a n d e A r b e i d : 1458, 1489, 1492, 1495. Zie ook: Socialisme,
Nederlands -.
P a r i j s : 45, 70, 136, 190, 224, 267, 274-279, 285-287, 295, 298, 300-305,
307-311, 314 vlg, 317-325, 327-338, 340, 346, 356, 361, 363, 369, 379, 383,
394 vlg, 399-401, 403, 406 vlg, 437, 439, 445, 450, 456, 460, 466, 473, 513,
517, 521, 523 vlg, 547, 551 vlg, 555, 590, 602, 604, 605, 616, 629, 641, 647,
653, 656, 664, 688, 691, 693, 701, 713 vlg, 725, 735, 749, 767, 782, 784, 789,
792-794, 807, 818, 820, 822, 825, 832 vlg, 847, 873, 905, 925 vlg, 928 vlg,
946, 957, 964, 971, 977, 999, 1008, 1011, 1033, 1054 vlg, 1064, 1068, 1086,
1121, 1123, 1138, 1140, 1151, 1153, 1158 vlg, 1159, 1179 vlg, 1184, 1189,
1197, 1206, 1235, 1280, 1292, 1307, 1314, 1318, 1338, 1351, 1374, 1416, 1426,
1428, 1431, 1454.
P a y n e S t r i c k e r & C o . : 3.
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P e a r : 261.
P e d i r : 572.
P e e k , F r a n c i s - & Co. L t d . : 1263.
P e k i n g : 770, 1125, 1184, 1205, 1240, 1243, 1257, 1280.
P e l a w a n : 1331.
P e n a n g : 175 vlg.
P e n t l a n d H i l l s : 1197.
P é r i g u e u x (F r . ): 767.
P e r l a k : 1493.
P e r s , A m e r i k a a n s e -: 293.
P e r s , A m s t e r d a m s e -: 745.
P e r s , B e l g i s c h e -: 280, 291, 666, 691, 828, 1584.
P e r s , D u i t s e -: 467, 851, 1006, 1215, 1281, 1295, 1297, 1299, 1302, 1307,
1328, 1337, 1385, 1389, 1417, 1420.
P e r s , E n g e l s e -: 267, 784, 954, 1103, 1209, 1281, 1448.
P e r s , E n g e l s e -: 267, 784, 954, 1103, 1209, 1281, 1448.
P e r s , F r a n s e -: 280 vlg, 284, 289 vlg,
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291, 295 vlg, 300, 302 vlg, 316 vlg, 691, 695, 789, 1153, 1181.
P e r s , I t a l i a a n s e -: 1307.
P e r s , L i m b u r g s e -: 657.
P e r s , N e d e r l a n d s e -: 271, 280, 288, 300, 332, 346, 414, 486, 496, 513,
553, 592, 609, 645, 669 vlg, 696, 771, 784 vlg, 827, 855, 970, 1015, 1032, 1088,
1105, 1242, 1296, 1369, 1465, 1467, 1584, 1660.
P e r s , N e d e r l a n d s - I n d i s c h e -: 733, 1167, 1194, 1633.
P e r s b u r e a u , A l g e m e e n N e d e r l a n d s c h -: 1203, 1642.
P e r u : 135, 390, 715, 770, 1002, 1368.
P e r u g i a : 670.
P e r z i ë : 913.
P e r z i k e n : 1359.
P e s a r o : 670.
P e t e r b o r o u g h : 1196.
P e t e r s b u r g : 140 vlg, 143, 190, 308, 1504.
P e t e r s f i e l d : 1291.
P e t i t J o u r n a l (F r . k r a n t ): 317.
P e t i t P a r i s i e n (F r . k r a n t ): 317.
P e t r o g r a d : 408.
P e t r o l e u m : 69, 234, 969, 1248, 1284, 1326, 1494.
P e t r o l e u m C o . , C a r i b b e a n -. Zie: Caribbean Petroleum Co.
P e t r o l e u m I n d u s t r i e - M a a t s c h a p p i j , C u r a ç a o s c h e -: 428 vlg.
P e t r o l e u m M a a t s c h a p p i j , B a t a a f s c h e -: 207, 238, 242, 254, 380,
394, 850, 895, 923, 1250, 1267, 1494, 1552.
P e t r o l e u m M a a t s c h a p p i j , K o n i n k l i j k e -: 697, 923, 1325, 1404.
P e t r o l e u m M a a t s c h a p p i j , M o e a r a E n i m -: 181.
P e t r o l e u m M a a t s c h a p p i j , N i e u w e K o l o n i a l e -: 1267.
P e t s a m o : 1441.
P h i l a d e l p h i a : 47, 94, 1160, 1347 vlg.
P h i l i p s : 526, 1125, 1294, 1404.
P i c a r d i ë : 1281.
P i e n z a (I t . ): 713.
P i e r s o n & C o . : 539, 560, 625, 893, 1341.
P i e r s o n , H e l d r i n g & P i e r s o n : 93.
P i s a (I t . ): 713.
P i t t s b u r g h R e d u c t i o n C o m p a n y : 74.
P l a d j o e : 1267.
P l a n b u r e a u S u r i n a m e : 73.
P l a n - D a w e s : 549, 577, 581, 718, 774, 777, 790, 817.
P l a n t a g e , Wo u d s c h e -: 1040.
P l a n t a g e B e r l i j n : 70, 101, 494, 947.
P l a n t a g e B o x e l : 1511.
P l a n t a g e C a l e d o n i a : 1511.
P l a n t a g e C o n s t a n t i a : 1511.
P l a n t a g e J o h a n n a C a t h e r i n a : 1511.
P l a n t a g e K l e i n M o c c a : 1511.
P l a n t a g e 't L o t : 1511.
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P l a n t a g e M a r i ë n b u r g : 72 vlg, 101, 371.
P l a n t a g e M o r g e n s t e r : 1511.
P l a n t a g e R e s o l u t i e : 73.
P l a n t a g e S t . B a r b a r a : 1511.
P l a n t a g e S t . J o r i s : 429.
P l a n t a g e d e V r e d e : 1511.
P l a n t a g e V r e d e n b u r g : 1511.
P l a n t a g e Wa t e r l a n d : 1511.
P l a n - Yo u n g : 807, 809, 814 vlg, 818, 852 vlg, 892, 894, 925, 928, 940, 978.
P l a s s e n , N i e u w k o o p s e -: 1059.
P l a t e & Va n H e u s d e n : 800.
P l y m o u t h : 430, 1374.
P o e l o e We h : 174 vlg.
P o l e n : 283, 322, 356, 382, 386, 448, 479, 650, 659, 777, 812-816, 893, 903,
906, 977, 1114, 1137 vlg, 1155, 1302, 1304 vlg, 1314 vlg, 1323, 1326-1329,
1331-1333, 1336-1338, 1385-1392, 1395 vlg, 1398, 1401, 1405 vlg, 1418, 1429,
1442, 1451, 1527, 1532, 1537, 1561.
P o l i t i e k , N e d e r l a n d s e -: 394, 486, 490, 576, 638, 658, 684, 955, 1038,
1043 vlg, 1071, 1075, 1108, 1119, 1161, 1201 vlg, 1315, 1342.
P o l i t i e k , I n t e r n a t i o n a l e -: 509, 545, 648, 650, 999, 1124, 1132, 1165,
1374, 1432, 1472.
P o l m a n , b i e r h u i s : 62 vlg.
P o n c e : 99 vlg.
P o n d S t e r l i n g : 363, 420 vlg, 524, 549, 928, 939, 940, 942, 944, 947, 949,
955, 970, 988, 1016, 1044, 1061, 1085, 1087, 1092, 1098, 1103, 1106, 1116,
1122, 1207, 1212, 1294, 1399, 1401, 1565, 1587, 1589, 1595, 1599, 1602.
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P o n t r e s i n a : 170 vlg, 203, 1299.
P o o l c i r k e l : 1441.
P o r t a u P r i n c e : 98 vlg.
P o r t D u r b a n : 384.
P o r t S a i d : 1474.
P o r t o f S p a i n : 70.
P o r t o - R i c o : 70, 99, 1145.
P o r t S w e t t e n h a m : 1483.
P o r t u g a l : 135, 1305, 1503, 1560.
P o s e n : 1332.
P o s t , H a a g s c h e -: 664.
P o s t e r i j e n : 536, 577, 653.
P o s t r a a d : 721 vlg.
P o t o m a c (V.S.): 1354.
P o u g h k e e p s i e : 1342.
P r a a g : 408, 601, 1138, 1295, 1300, 1303.
P r e a n g e r : 1495.
P r é p a t o u r (F r . ): 766, 1033.
P r e s t i g e , N e d e r l a n d s e -: 484, 554, 1464, 1468, 1474.
P r e t o r i a : 1190.
P r i g s e w a t e r r e i n : 1264.
P r o b o l i n g g o : 1249.
P r o p a g a n d i s t , D e -: 117.
P r o t e c t i o n i s m e , E n g e l s -: 627, 739, 760, 762, 798, 833, 901, 948, 957.
P r o t e c t i o n i s m e , F r a n s -: 380, 925 vlg, 1008.
P r o t e c t i o n i s m e , N e d e r l a n d s -: 64, 73, 178, 180, 333, 389, 414,
487-490, 493, 525, 536, 561, 575, 578, 585, 589, 619, 627, 638, 654, 692, 699,
701, 713, 716, 726, 735, 759, 762, 778, 805, 807, 813 vlg, 817, 829, 846, 868,
877, 898, 900, 922, 942, 966 vlg, 971, 1025, 1027, 1039, 1078, 1317, 1352.
P r u i s e n : 350, 777, 932.
P.T.T.: 1066, 1378.
P r i j z e n , N e d e r l a n d s e -: 391, 394, 1204, 1427, 1433.
P u e r t o C a b e l l o : 100.
P u e r t o P l a t a : 95, 96-98, 527.
P u r p e r h o e d e n v e e m : 121.
P y r e n e e ë n : 1318.
Q u e b e c : 1362-1364.
Q u i r i n a a l : 649.
R a a d , E c o n o m i s c h e - v a n h e t D u i t s e R i j k : 743.
R a a d , E c o n o m i s c h e -: 134, 392, 896 vlg, 935, 938, 960, 980 vlg, 991,
1007, 1035 vlg, 1045, 1047, 1049, 1053, 1056, 1061, 1064 vlg, 1071, 1074,
1081, 1084, 1086, 1094, 1096, 1101, 1106, 1109, 1118 vlg, 1136, 1139, 1149,
1155, 1158, 1167, 1170, 1187, 1200-1203, 1232, 1236, 1239, 1413, 1425, 1592,
1607 vlg, 1632.
R a a d , H o g e -: 743, 851, 1155, 1382.
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Raad van Bijstand inzake de buitenlandse economische
p o l i t i e k : 238-240, 242, 244, 247-249, 254, 270, 272 vlg, 277, 290, 308, 318,
320, 322, 326 vlg, 334, 338 vlg, 369 vlg, 396, 448, 461, 465, 495, 513, 539,
543, 558, 645, 648, 650, 656, 663, 668, 692, 755, 771, 781, 788, 823, 829, 846,
966, 980 vlg, 1007, 1120 vlg, 1145.
R a a d v a n B i j s t a n d v a n h e t B u r e a u S c h e e p v a a r t : 271 vlg.
R a a d v a n I n d i ë : 1167, 1252-1254, 1275, 1414.
R a a d v a n S t a t e : 230, 506, 513, 555, 558, 613, 715, 725, 732, 764, 796,
858, 864, 883, 1017, 1032, 1064, 1106, 1109, 1121, 1138, 1573.
R a a d v a n T i e n : 322.
R a d i o C i t y (N.Y.): 1370.
R a g a z : 204.
R a i l w a y, C a n a d i a n P a c i f i c -: zie: Canadian Pacific Railway.
R a i l w a u , S o u t h M a n c h u r i a n -: zie: South Manchurian Railway.
R a i l w a y s , C a n a d i a n N a t i o n a l -: zie: Canadian National Railways.
R a n d s t a t e n : 1143, 1314, 1409.
R a n s d o r p : 392.
R a p a l l o : 343, 755.
R a v e n n a : 136, 670.
R e a d i n g : 82.
R e d e r i j H a r r i s o n : 545.
R e f o r m C l u b t e L o n d e n : 1161.
R e d e r s v e r e n i g i n g : 274, 965, 970, 972, 974, 983, 1007, 1089, 1572.
R e d e r i j e n , A m s t e r d a m s e : 680, 859, 861, 870-872, 875 vlg, 1146.
R e d e r i j e n , b u i t e n l a n d s e -: 378, 545, 707, 709, 1027, 1090, 1164.
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R e d e r i j e n , D u i t s e -: 439, 720, 861, 1439.
R e d e r i j e n , N e d e r l a n d s e -: 333, 363 vlg, 413, 439, 483, 707, 881, 950
vlg, 965, 970, 972, 976, 980, 1002, 1006 vlg, 1064, 1069, 1089, 1169, 1219
vlg, 1412, 1435.
R e d e r i j e n , R e i n h o l t 's -: 143, 1499.
R e g e r i n g , A m e r i k a a n s e -: 213 vlg. 235, 255, 401 vlg, 404, 490, 774,
902, 999, 1346 vlg, 1351, 1354, 1484, 1491-1493, 1564.
R e g e r i n g , A r g e n t i j n s e -: 369, 423, 1158.
R e g e r i n g , A u s t r a l i s c h e -: 1461.
R e g e r i n g , B e l g i s c h e -: 280 vlg, 289, 318, 520, 661 vlg, 673, 688, 692,
721, 722, 734, 736 vlg, 741, 744, 746, 748, 750 vlg, 753 vlg, 756-758, 771 vlg,
781, 789 vlg, 802, 813, 823-825, 827 vlg, 834, 838, 841 vlg, 844, 855, 864,
901, 905, 914 vlg, 919, 933 vlg, 1004, 1008, 1010, 1015, 1417, 1580, 1584.
R e g e r i n g , C a n a d e s e -: 1359, 1360, 1365.
R e g e r i n g , D e e n s e -: 315.
R e g e r i n g , D u i t s e -: 146, 168 vlg, 202, 222, 329, 346 vlg, 353 vlg, 389,
467, 519, 557, 610, 612-614, 620, 628, 643-645, 675, 682, 707, 719, 788, 866,
887, 903, 917, 932, 967, 977, 996, 1002, 1005, 1022, 1027, 1030, 1032, 1034,
1079, 1088, 1094, 1215, 1246, 1297, 1299, 1303, 1307, 1321, 1323, 1327 vlg,
1372, 1395, 1423.
R e g e r i n g , E n g e l s e -: 195-197, 213 vlg, 244, 250, 253, 255 vlg, 259,
266-271, 282, 285, 291, 335, 343, 450, 453, 507, 514, 520, 524 vlg, 529 vlg,
627, 652, 658, 671, 833, 847, 901, 939 vlg, 948, 970, 1009-1011, 1021, 1103,
1122, 1124, 1150 vlg, 1162, 1185, 1207, 1220, 1224 vlg, 1299, 1302, 1390 vlg,
1448, 1466 vlg, 1472, 1480, 1492, 1529, 1536.
R e g e r i n g , F r a n s e -: 195, 197, 284, 286, 289, 291-293, 296, 301, 305,
313, 315, 317, 319, 326, 328, 332, 380, 386, 403, 521 vlg, 547, 659, 693, 726,
830, 903, 925, 932, 978, 1087, 1176, 1196 vlg, 1302, 1384 vlg, 1415, 1564.
R e g e r i n g , I n d o n e s i s c h e -: 1464, 1492.
R e g e r i n g , I t a l i a a n s e -: 1110, 1564.
R e g e r i n g , J a p a n s e -: 997, 1080, 1171, 1179, 1182, 1241, 1337, 1401 vlg,
1623.
R e g e r i n g , L u x e m b u r g s e -: 1580.
R e g e r i n g , N e d e r l a n d s e -: 8 vlg, 122-124, 154, 168 vlg, 177, 180, 182
vlg, 188-190, 192 vlg, 195, 197 vlg, 207, 211, 213 vlg, 216, 219-221, 225, 227
vlg, 235, 237, 239, 242, 253-255, 264, 267-274, 276-278, 282, 284, 289, 293
vlg, 309, 311, 313, 320, 322 vlg, 327, 332-335, 344, 346, 353 vlg, 356, 369-371,
374, 376, 381, 392, 408, 415, 438, 440, 445, 447, 450-454, 465, 468, 470, 482,
484, 487, 490, 492, 497, 499-502, 504, 508, 510 vlg, 513, 516, 530, 532, 535,
537 vlg, 540-543, 546, 549-551, 553-555, 563, 565, 585 vlg, 589, 603, 605,
610, 614, 619, 633, 634, 643, 648 vlg, 651, 664, 669, 682, 686, 707 vlg, 713-715,
727, 733 vlg, 746, 749 vlg, 753, 755, 763, 767, 772, 780, 784, 788 vlg, 791,
795, 804-807, 810, 813, 825, 827 vlg, 834, 840, 850 vlg, 854, 857, 859 vlg,
862, 866-872, 874-876, 884, 886, 888-890, 895-897, 901, 907-911, 915, 921,
927, 933, 935, 937, 946, 949 vlg, 953-955, 959 vlg, 962 vlg, 965-967, 969-976,
979-982, 990, 993-995, 997, 1003, 1007, 1018, 1020, 1022, 1025 vlg, 1028,
1036 vlg, 1043, 1045-1047, 1056, 1058, 1061, 1062 vlg, 1071, 1074 vlg,
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1079-1087, 1089-1091, 1093 vlg, 1100-1102, 1105 vlg, 1108 vlg, 1111, 1115,
1117-1119, 1121, 1122 vlg, 1125, 1128, 1130 vlg, 1133 vlg, 1137-1139,
1145-1147, 1151 vlg, 1154, 1156-1159, 1164, 1168, 1170-1172, 1175-1179,
1182 vlg, 1187, 1192, 1202-1204, 1210 vlg, 1215, 1219-1222, 1226, 1228,
1232, 1234, 1237-1240, 1242, 1246, 1250, 1252, 1255, 1285,
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1294, 1298, 1308, 1310, 1313, 1315-1317, 1325, 1332, 1344, 1352, 1358 vlg,
1393, 1395 vlg, 1398, 1401, 1403, 1406, 1408-1410, 1412-1414, 1417, 1419,
1422, 1425, 1427, 1435 vlg, 1447, 1449, 1451 vlg, 1457, 1459 vlg, 1464-1467,
1471, 1479 vlg, 1483-1485, 1487-1491, 1493-1495, 1507 vlg, 1513 vlg, 1516
vlg, 1519, 1521, 1524, 1527, 1536, 1554 vlg, 1560, 1564, 1568-1578, 1580,
1584 vlg, 1587-1592, 1597, 1599, 1602, 1604-1608, 1612 vlg, 1621, 1623 vlg,
1630, 1634-1636, 1642.
R e g e r i n g , N e d e r l a n d s - I n d i s c h e -: 182, 475, 481, 1075, 1107, 1164,
1168, 1219, 1253 vlg, 1258, 1260, 1262, 1270, 1275, 1315, 1320, 1401, 1461,
1464, 1486.
R e g e r i n g , N o o r s e -: 1527.
R e g e r i n g , O o s t e n r i j k s e -: 553, 917, 929.
R e g e r i n g , P o o l s e -: 1398.
R e g e r i n g , P r u i s i s c h e -: 144.
R e g e r i n g , R o e m e e n s e -: 823.
R e g e r i n g , R u s s i s c h e -: 105, 332, 913.
R e g e r i n g , S p a a n s e -: 904, 1194, 1197, 1208, 1355, 1564.
R e g e r i n g , S u r i n a a m s e -: 1161.
R e g e r i n g , Z u i d a f r i k a a n s e -: 451, 453.
R e g e r i n g e n , g e a l l i e e r d e -: 225, 229, 256, 263, 268, 317, 581.
R e i c h s b a n k , D e u t s c h e -: zie: Deutsche Reichsbank.
R e i c h s k r e d i t a n s t a l t : 1425.
R e i c h s v e r b a n d d e r d e u t s c h e n I n d u s t r i e : 1002, 1006.
R e i c h s w e h r : 1079, 1081, 1161, 1180.
R e i g a t e : 257.
R e m a g e n : 669.
R e m b r a n d t - s y n d i c a a t : 395, 452, 473.
R e n k u m : 49.
R e n t e : 382, 503, 522, 694, 773, 1105, 1123, 1125, 1128-1130, 1135, 1135,
1137 vlg, 1365.
R e n v i l l e : 1495.
R e p u b l i e k , D o m i n i c a a n s e -: 95, 99.
R e p u b l i e k , I n d o n e s i s c h e -: 1461, 1475, 1490-1495.
R e s t r i c t i e : 1248, 1276.
R e t o r s i e : 558, 619, 638, 686 vlg, 692, 712.
R e v o l u t i e : 260, 262, 265-258, 270 vlg, 293, 333, 339, 344 vlg, 384, 389,
397, 409, 426, 450, 465, 479, 499, 650, 901, 1212 vlg, 1463.
R e v u e d e s D e u x M o n d e s : 367.
R h e i n b r e i t b a c h : 713.
R i c h m o n d (E n g . ): 81-83, 87, 89.
R i c h m o n d (V.S.): 1355.
R i g a : 309, 1314.
R i m i n i : 670.
R i o d e J a n e i r o : 1089, 1190.
R i p o l i n , S o c i é t é A n o n y m e ‘L e -’: 60.
R i p o l i n : 704.
R i p o n : 1196.
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R i v e r s i d e D r i v e : 1344.
R o b a v e r : zie: Bankvereeniging, Rotterdamsche -.
R o b e r t R e f o r d & C o . L t d . : 1366.
R o b e r t s o n , F i r m a -: 77.
R o c a m a d o u r (F r . ): 767.
R o d e r w o l d e : 1072.
R o e l o f s z , F i r m a J.H. - & Z o o n : 80.
R o e m e n i ë : 135, 374, 448, 656, 760, 762, 823, 1000, 1326, 1328, 1331, 1333,
1398, 1401, 1449.
R o e r : 479, 490, 492, 522, 527, 581.
R o e r b e z e t t i n g : 468, 481, 485, 498-500, 581.
R o e r g e b i e d : 346, 359, 400, 402, 404, 468, 471, 506, 522, 819, 952.
R o e r m o n d : 310, 1325, 1447.
R o m e : 136, 266, 365, 512, 523, 591, 612, 637, 649, 670, 743, 760, 997, 1003,
1042, 1065, 1189, 1198, 1205, 1225, 1314, 1318, 1428, 1435, 1441 vlg.
R o o m s e n : 410, 429, 486, 490, 492, 509, 511, 525, 527, 605, 612, 619, 649,
654 vlg, 657, 662, 673 vlg, 678, 684, 763, 810, 836, 878, 892, 898, 908, 922,
949, 952, 1004, 1034, 1037, 1042 vlg, 1046, 1065, 1069, 1074, 1083, 1129-1132,
1134-1136, 1194, 1213, 1220 vlg, 1227-1229, 1231, 1242, 1256, 1276, 1279,
1340, 1375, 1377, 1379-1381, 1383, 1437, 1489,
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1492, 1495. Zie ook: Partij, Roomkatholieke -.
R o o s e n d a a l : 1428, 1445.
R o t h s c h i l d , We n e n : 929.
R o t t e r d a m : 48, 108, 113-116, 130, 132, 136-144, 151 vlg, 169, 186, 208,
214, 217, 279, 317 vlg, 347, 349, 353, 355, 362, 369, 371, 373-375, 379, 388,
412, 432 vlg, 435 vlg, 438, 441, 449, 459, 471, 539, 548, 550, 555, 557, 559,
564, 570, 579, 585, 607, 613, 620, 625, 628, 633-635, 637, 645, 657, 659 vlg,
672, 674 vlg, 680 vlg, 687 vlg, 705, 708 vlg, 718, 720, 728 vlg, 735, 741, 744,
746 vlg, 751 vlg, 754, 756, 758, 760, 762, 765, 775, 797, 818, 826, 831, 839,
843 vlg, 846, 850, 855, 857 vlg, 868, 878, 889, 892 vlg, 905, 921, 935 vlg, 948,
954, 963, 992, 1005, 1036, 1044, 1064-1066, 1096, 1127, 1153, 1155, 1197,
1211, 1218, 1228, 1281, 1293, 1298 vlg, 1302, 1320, 1339, 1407, 1419, 1434,
1438, 1457, 1501 vlg, 1517, 1522, 1562, 1628 vlg, 1634 vlg.
R o t t e r d a m - Z u i d - A m e r i k a L i j n : 172, 348, 437, 441, 459, 550, 554.
R o y a l B a n k o f C a n a d a : 207, 1356, 1358, 1360, 1364.
R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t C o m p a n y : 394, 449, 829.
R o y a l S o c i e t y o f A r t s : 1033, 1035.
R u b b e r : 298, 517, 1211, 1221, 1265, 1271, 1276, 1396, 1400, 1408, 1410,
1413, 1434, 1449, 1483, 1494.
R u b b e r C o m m i t t e e , I n t e r n a t i o n a l -: zie: International Rubber
Committee.
N.V. R u b b e r C u l t u u r M a a t s c h a p p i j ‘A m s t e r d a m ’: 73, 1284.
R u b b e r f o n d s : 1254.
R u b b e r f o n d s c o m m i s s i e : 1254.
R u b b e r r e s t r i c t i e : 1248, 1254, 1265.
R u b b e r U n i e : 1266.
R ü g e n : 56.
R u h r o r t : 604, 633, 729. Zie ook: Antwerpen-Ruhrortkanaal.
R u s l a n d : 132 vlg, 135, 141, 191, 294, 325 vlg, 374, 387, 389, 397, 409, 414,
426, 448, 466, 479, 502, 507, 524, 536, 540, 543, 545, 553, 557, 579 vlg, 656,
765, 777, 809, 889 vlg, 896, 902 vlg, 913, 1034, 1052, 1083, 1112, 1118, 1164,
1168, 1179, 1197, 1207 vlg, 1241, 1243, 1279, 1281, 1290, 1295 vlg, 1298,
1302, 1305, 1314, 1323 vlg, 1326, 1328 vlg, 1333, 1338, 1349, 1365, 1382,
1388-1391, 1396, 1398 vlg, 1401, 1405, 1407-1409, 1416, 1423 vlg, 1441,
1448, 1455 vlg, 1472, 1485, 1503, 1551, 1562, 1645.
R u y s , F i r m a - & C o . : 217.
R i j k , B r i t s e -: 762, 986, 1300, 1418, 1475, 1534, 1536.
R i j k , h e t -: 452, 456, 526, 729, 857, 887, 915, 918, 920 vlg, 1152, 1282,
1473, 1633, 1654.
R i j k , D u i t s e -: 743, 777, 1078, 1296, 1301.
R i j k s b u r e a u v o o r d e O n t w a t e r i n g : 1113 vlg, 1120.
R i j k s d a g , D u i t s e -: 146, 168, 581, 583, 592, 810, 884, 946, 986, 1023,
1323, 1333, 1391.
R i j k s e e n h e i d : 1243, 1466, 1473, 1632.
R i j k s g e b o u w e n d i e n s t : 30.
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R i j k s m u s e u m : 190, 395, 408, 452, 475, 526, 537, 654, 684, 694, 770, 775,
889, 913, 990 vlg, 1005, 1031, 1046, 1050, 1055, 1067, 1070 vlg, 1149, 1320,
1371, 1376.
R i j k s P r e n t e n k a b i n e t : 537.
R i j k s v e r z e k e r i n g s b a n k : 595, 663.
R i j k s w a t e r s t a a t : 30, 1113, 1120.
R i j n : 65 vlg, 110, 136-143, 146, 154, 167-170, 227, 298, 317, 323, 325, 356,
369, 379, 467, 611, 660, 669, 728 vlg, 740, 742, 744, 746 vlg, 750 vlg, 754,
757, 762, 764, 766, 780, 782, 785, 791, 796 vlg, 805, 807 vlg, 822 vlg, 827,
837 vlg, 840 vlg, 843, 848, 854-858, 861 vlg, 882, 933, 945, 1014 vlg, 1115,
1155, 1180, 1182, 1217, 1228, 1235, 1342, 1434, 1501, 1521, 1629, 1634.
R i j n g e b i e d : 136, 143, 145, 402, 611, 1155.
R i j n h a v e n s , D u i t s e -: 138, 823, 831, 833, 836, 611.
R i j n - H e r n e k a n a a l : 843.
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R i j n l a n d : 48, 275 vlg, 366, 389, 400, 506, 660, 762, 818, 1164.
R i j n o e v e r s t a t e n : 402, 659, 697, 1434.
R i j n - S c h e l d e k a n a a l : zie: Schelde-Rijnkanaal.
R i j n s c h e p e n : 66, 635, 727-729, 747, 752, 826.
R i j n s p o o r m a a t s c h a p p i j : 109.
R i j n v a a r t : 137, 162, 356, 379, 613, 696, 729, 796, 813, 824, 843, 854, 892,
1146 vlg, 1430.
R i j n v a a r t , A m s t e r d a m s e -: 634, 731, 843.
R i j n v a a r t a c t e : 146, 168, 659, 697, 764, 1155, 1209 vlg, 1228.
R i j n v a a r t C o m m i s s i e , C e n t r a l e -: 341, 616, 821.
R i j n v a a r t M a a t s c h a p p i j , N i e u w e -: 137-139, 145 vlg, 680 vlg, 731,
837, 1563 vlg, 1634.
R i j s w i j k : 913.
S a a r g e b i e d : 350.
S a b a n g : 174-177, 572, 1246 vlg.
‘S a b a n g ’, N.V. Z e e h a v e n e n k o l e n s t a t i o n -: 21, 174 vlg, 1246.
S a f f r o n Wa l d o n (E n g . ): 286.
S a i g o n : 103, 257.
S a k s e n : 389.
S a l i s b u r y : 755.
S a l o n i k i : 132, 135, 456.
S a n D o m i n g o : 95 vlg, 99, 211, 360, 526 vlg, 1052.
S a n D o m i n g o I m p r o v e m e n t C o m p a n y : 96.
S a n F r a n c i s c o : 173, 212, 244, 1101, 1339.
S. G i m i g n a n o (I t . ): 713.
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o : 99.
S a n M a r i n o : 670.
S a n t i a g o : 427.
S a n t i a g o d e C u b a : 99.
S a n t i a g o d e l o s P a b a l l e r o s : 97.
S a n t o D o m i n g o : 98 vlg, 1563.
S a s k a t c h e w a n (C a n . ): 1358.
S a s s e n h e i m : 1120.
S a s s n i t z : 56, 704.
S c a n d i n a v i ë : 132, 135, 192, 227, 237, 531, 955, 1082, 1409.
S c h a a y & L e d e b o e r : 48.
S c h a a y, F i r m a - & M a d r i j : 48.
S c h e e p s b o u w : 220, 222, 227 vlg, 231, 235, 241, 245, 260, 888, 1211.
S c h e e p s - e n B o o t w e r k e r s b o n d , N e d e r l a n d s c h e -: 114, 120.
S c h e e p v a a r t , B u r e a u -: 271 vlg.
S c h e e p v a a r t , D u i t s e -: 146, 232, 347, 501. Zie ook: Lijnen, Duitse -.
S c h e e p v a a r t , i n t e r n a t i o n a l e -: 237.
S c h e e p v a a r t , J a p a n s e -: 1100, 1164, 1168. Zie ook: Lijnen, Japanse -:
S c h e e p v a a r t , N e d e r l a n d s e -: 66, 69, 107, 128, 133, 151, 163 vlg, 169,
196, 206, 208 vlg, 222, 235, 259, 271, 293, 342, 349, 373, 408, 413, 418 vlg,
421, 470, 483, 489, 498, 501, 530, 554, 593, 596, 625, 630, 757, 767, 839, 856
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vlg, 867 vlg, 876, 888, 949, 955, 965, 970, 972, 974, 976, 983, 988-999, 1002,
1007, 1012, 1027, 1050, 1061, 1063, 1073, 1075, 1077, 1079 vlg, 1084, 1088
vlg, 1095 vlg, 1100, 1112, 1117 vlg, 1126, 1141, 1143, 1146 vlg, 1169, 1175,
1192, 1203, 1210 vlg, 1235, 1240, 1246, 1286, 1441, 1444, 1499. Zie ook:
Lijnen, Nederlandse -.
S c h e e p v a a r t c o m b i n a t i e , N a n y o K a i o n K a i s h a -: 1171.
S c h e e p v a a r t & S t e e n k o l e n M a a t s c h a p p i j : 1407.
S c h e e p v a a r t h u i s : 451, 597, 1165.
S c h e e p v a a r t m a a t s c h a p p i j , ‘C o n t i n e n t a l e ’ -: 143, 1499.
S c h e e p v a a t m a a t s c h a p p i j , Ve r e e n i g d e N e d e r l a n d s c h e -: 30,
135, 347, 349, 352, 358, 365 vlg, 372, 374-377, 381, 383 vlg, 387 vlg, 396,
406, 418 vlg, 427, 431, 433 vlg, 436, 439, 443 vlg, 446-457, 459, 469 vlg, 472,
476, 478, 482 vlg, 487, 497-504, 508-512, 515 vlg, 530, 537, vlg 540, 542-546,
549-551, 553, 593, 596 vlg, 643, 657, 793, 839, 844, 846, 849, 856 vlg, 953,
982, 1027, 1082, 1143, 1169, 1312, 1451, 1507-1509, 1516, 1566.
S c h e e p v a a r t M a a t s c h a p p i j ‘D e l f l a n d ’: 165.
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S c h e e p v a a r t M a a t s c h a p p i j ‘E e m l a n d ’: 165.
S c h e e p v a a r t m a a t s c h a p p i j H o l t : 873.
S c h e e p v a a r t s t e u n : 483, 965 vlg, 970, 972, 983, 1002, 1007.
S c h e e p v a a r t Ve r e e n i g i n g N o o r d : 30, 118 vlg.
S c h e e p v a a r t U n i e , N e d e r l a n d s c h e -: 161.
S c h e l d e : 191, 197, 202, 278, 281, 289, 294, 305 vlg, 308, 310, 312, 340,
498, 506, 608, 617, 628, 632, 635 vlg, 661 vlg, 672-675, 679, 696, 705, 725,
741, 744, 746, 748, 750 vlg, 755-759, 780, 827, 841 vlg, 859, 905, 933 vlg,
945, 1115, 1419, 1434, 1521 vlg.
S c h e l d e - R i j n k a n a a l : 617, 945.
S h e l l - g r o e p , K o n i n k l i j k e -: 100.
S c h e l l i n g w o u d e : 392, 787.
S c h e p e n v o r d e r i n g s c o m m i s s i e : 211.
S c h e p e n v o r d e r i n g s w e t : 211.
S c h e u e r , N.V. G e b r . -: 30, 119, 436, 508.
S c h e u r l e e r & Z o o n e n ' s B a n k : zie: Bank, Scheurleer & Zoonen's -.
S c h e v e n i n g e n : 10, 1191.
S c h i e r m o n n i k o o g : 127.
S c h i p h o l : 706, 1115.
S c h l e s t a d t : 802 vlg.
S c h o o l , H a a g s e -: 186 vlg, 1361, 1366.
S c h o o l , H o l l a n d s e -: 1049.
S c h o o l v e r e e n i g i n g , A m s t e r d a m s c h e -: 38 vlg.
S c h o t l a n d : 1196, 1281, 1446.
S c h o t t e g a t : 72, 429 vlg.
S c h o u w e n : 868.
S c h r o e d e r , J. H e n r y - & C o . : 414.
S c h u i t e n v a a r d e r s p a t r o o n s v e r e e n i g i n g : 124.
S c h u l d b r i e v e n w e t : 1157, 1160.
S c h u l d e n , i n t e r g e a l l i e e r d e -: 450, 464, 482, 583, 925 vlg, 940, 971,
978, 1005, 1009, 1013, 1016, 1018, 1021, 1028, 1061.
S c h w a r z s e e : 1049.
S c o t t ' s C o u n t r y : 1197.
S e a t o n : 883.
S e e h a f e n a u s n a h m e t a r i f e : 143, 557, 611, 823, 831.
S e i n t o e s t e l l e n f a b r i e k , N e d e r l a n d s c h e -: 577.
S e m a r a n g : 816, 1259, 1466, 1468, 1477.
S e n a a t , A m e r i k a a n s e -: 1185, 1351, 1380.
S e n a a t , B e l g i s c h e -: 848.
S e r a n g : 1263.
S e r v i ë : 191, 456, 1326.
S e v è r s : 368.
S e v i l l a : 112.
S h a n g h a i : 99, 1164, 1241, 1280, 1337, 1421, 1431.
S h e l l U n i o n : 1479.
S h i p p i n g C o n f e r e n c e , I n t e r n a t i o n a l -: zie: International Shipping
Conference.
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S i a m : 103, 1262, 1352.
S i a n t a r : 1275.
S i b e r i ë : 1241, 1426, 1434.
S i b o l g o : 1274.
S i c i l i ë : 132, 135, 140 vlg, 1225, 1504.
S i e g f r i e d - l i n i e : 1305, 1396, 1398.
S i e n a : 713.
S i l e z i ë : 426, 1332.
S i l s M a r i a : 56.
S i m o e l o e n g a n : 1275 vlg.
S i m p l o n (t u n n e l ): 755.
S i n g a p o r e : 153, 175 vlg, 201, 387, 488, 830, 1179, 1241, 1257, 1306, 1314,
1325, 1416, 1471, 1475 vlg, 1478, 1480, 1483, 1524.
S k a g e r r a k : 1447 vlg.
S k a n d i n a v i ë : 237, 284, 677, 706, 1024, 1423, 1441, 1583.
S k a n d i n a v i s k a K r e d i t a k t i e b o l a g : 703.
S k o m e r (E n g . ): 873.
S l o m a n , F i r m a R o b . M. - J r . : 152, 932, 1032.
S l o u g h : 463.
S l o v a k i j e : 1336.
S l u i s k i l : 848.
S l u i s t e I J m u i d e n : 744, 764, 820, 853 vlg.
S l u i s v a n h e t B o s s c h e r v e l d : 827, 841, 855.
S m i l d e r v a a r t : 1072.
S m i t , F i r m a P i e t - J r . : 1197.
S m y r n a : 132, 135 vlg, 368, 541, 752, 985, 1012.
S o c i a l i s m e , D u i t s -: 265, 285, 777, 932.
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S o c i a l i s m e , F r a n s -: 404, 1321.
S o c i a l i s m e , N e d e r l a n d s -: 116, 262, 410, 489, 612, 657, 662, 673 vlg,
710-712, 726, 763 vlg, 801, 808, 952, 997, 1026, 1034, 1039, 1046, 1128 vlg,
1136, 1143, 1159, 1213, 1220, 1229, 1295, 1313, 1334, 1380, 1381, 1383, 1437,
1458, 1492.
S o c i é t é d e s A m i s d u L o u v r e : 655.
S o c i é t é G é n é r a l d e B e l g i q u e : 518, 520 vlg, 561, 1168, 1386.
S o c i é t é d e S u r v e i l l a n c e E c o n o m i q u e : 299, 313.
S o c i ë t e i t ‘O n d e r O n s ’: 8 vlg, 16.
S o e b a n g : 1262, 1273.
S o e d a n : 132, 135, 1265.
S o e k a d a n a : 1265.
S o e k a m a n d i : 1262.
S o e k a p o e r a : 1249.
S o e r a b a j a : 43, 832, 1248, 1299, 1414, 1436, 1465 vlg, 1468, 1477 vlg, 1482
vlg.
S o e s t (D t s l d ): 986.
S o e s t d i j k : 1223.
S o l o : 1249, 1258.
S o n t : 55.
S o t h e b y, L o n d e n : 1225.
S o u t h a m p t o n : 755, 1339.
S o u t h M a n c h u r i a n R a i l w a y : 1029.
S p a : 57, 276, 298, 388.
S p a l l o : 670.
S p a n j e : 112, 132, 135, 190, 199, 285, 409, 650, 686 vlg, 692, 904, 1096,
1151, 1194 vlg, 1197, 1206 vlg, 1209, 1215, 1286, 1288, 1296, 1318, 1328 vlg,
1331 vlg, 1373, 1390, 1421, 1606.
S p i e z : 1049.
S p i t s b e r g e n : 594.
S p i t s b e r g e n C o m p a g n i e , N e d e r l a n d s c h e -: 594.
S p o o r w e g e n , D u i t s e -: 122, 507, 557, 609-611, 614, 644, 736, 764, 823,
831, 833 vlg, 843, 845, 892.
S p o o r w e g e n , N e d e r l a n d s e -: 578, 603, 609 vlg, 613 vlg, 617, 644,
746, 776, 831, 845 vlg, 918, 920 vlg, 923, 1019, 1313.
S p o o r w e g m a a t s c h a p p i j , F r a n s e -: 668.
S p o o r w e g M a a t s c h a p p i j , H o l l a n d s c h e I J z e r e n -: 121-123, 137.
S p o o r w e g - M a a t s c h a p p i j , Z u i d - A f r i k a a n s c h e -: 65.
S p o o r w e g m a a t s c h a p p i j e n , A r g e n t i j n s e -: 423.
S p o o r w e g p e r s o n e e l : 122 vlg.
S p o o r w e g t a r i e v e n : B e l g i s c h e -: 615.
S p o o r w e g t a r i e v e n , F r a n s e -: 615.
S p o o r w e g t a r i e v e n , D u i t s e -: 557, 578, 603, 607-614, 620, 644, 666,
668, 752, 764, 834, 851. Zie ook: Spoorwegen, Duitse -.
S p o o r w e g t a r i e v e n , N e d e r l a n d s e -: 162, 746, 834.
S p r a t l e y e i l a n d e n : 1331.
S t a a l : 222, 227, 231, 309, 416, 676, 762, 1358, 1365.
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S t a a t , N e d e r l a n d s e -: 311, 370, 452, 457, 461 vlg, 472, 474, 477, 483,
488, 494-496, 501, 503 vlg, 551, 566, 569, 574, 587, 610, 694, 702, 715, 730,
738, 764, 770, 785 vlg, 831, 850, 859, 862, 886 vlg, 921, 936, 944 vlg, 956,
966, 972, 974-976, 982, 994, 1001 vlg, 1007, 1019 vlg, 1022, 1027, 1029, 1031,
1034, 1141, 1154, 1157, 1182, 1186, 1335, 1432, 1513 vlg, 1552, 1567, 1574,
1578 vlg, 1589 vlg, 1594, 1597-1600, 1611-1613.
S t a a t s b l a d : 125, 486, 1448.
S t a a t s b o s b e h e e r : 1310 vlg.
S t a a t s f o n d s e n , N e d e r l a n d s e -: 1129 vlg, 1212, 1436.
S t a a t s l e n i n g , N e d e r l a n d s e -: 1415, 1419, 1426, 1436 vlg, 1440.
S t a a t s m i j n e n : 741, 1066, 1232.
S t a a t s r e g e l i n g , I n d i s c h e -: 717, 720, 1256.
S t a a t s s p o o r w e g e n , P r u i s i s c h e -: 144.
S t a a t s s t e u n : 462, 469-471, 489.
S t a B a r b a r a : 429.
S t a d i o n , A m s t e r d a m s e -: 1050, 1200.
S t a d s s c h o u w b u r g v a n A m s t e r d a m : 528, 1329.
S t a f , D u i t s e G e n e r a l e -: 1297 vlg, 1301, 1441.
S t a f , N e d e r l a n d s e G e n e r a l e -: 1420, 1452.
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S t a h l w e r k e , Ve r e i n i g t e -: zie: Vereinigte Stahlwerke.
S t a k i n g e n : 113-115, 121-123, 125, 128, 130-132, 317, 353, 362, 365 vlg,
386, 400, 491, 542, 658 vlg, 809 vlg, 813, 815, 825, 883, 955, 988-990, 992
vlg, 1461.
S t a k i n g e n , B e l g i s c h e -: 491.
S t a n d a a r d , D e -: 505, 679, 753, 1451.
S t a n d a a r d , N e d e r l a n d s e g o u d e n -: 592, 602, 939, 948 vlg, 954, 962,
970, 1044, 1049 vlg, 1052, 1057-1059, 1062 vlg, 1073, 1092, 1119, 1130 vlg,
1177, 1203, 1212, 1594, 1598 vlg.
S t a n d a a r d e n , b u i t e n l a n d s e g o u d e n -: 939, 942 vlg, 1092, 1111,
1120, 1185.
S t a n d a a r d , z i l v e r e n -: 1044.
S t a n d a r d O i l : 740.
S t . A n n a B a a i : 72.
S t . A n n e d e B e a u p r é : 1363.
S t a p h o r s t : 1078.
S t a n f o r d U n i v e r s i t y C o l l e g e : 1362.
S t a t e n - G e n e r a a l : 72, 552 vlg, 557, 565, 604, 723, 875, 885, 937 vlg, 975,
980, 992, 1004, 1484, 1555, 1570, 1648.
(s.s.) ‘S t a t e n d a m ’: 244, 251, 255, 480, 792 vlg, 1077, 1089, 1374.
S t a t i s t , T h e -: 79.
S t a v a n g e r : 1446.
S t . D e n i s (F r . ): 767.
S p a n i s h - A m e r i c a n S t e a m P a c k e t - C o m p a n y : 72.
S t . C r o i x : 209.
S t e d u m : 1071.
S t e e g , D e -: 481.
S t e e n d e r e n : 1079.
S t e e n k o l e n - H a n d e l s v e r e e n i g i n g : 332, 369, 546 vlg, 611, 831.
S t . E t i e n n e : 665.
S t e t t i n : 55 vlg, 1191, 1196, 1503.
S t e u n c o m i t é , K o n i n k l i j k N e d e r l a n d s c h -: 200 vlg.
S t e u n f o n d s , C e n t r a a l - v o o r u i t g e w e k e n k i n d e r e n : 1316.
S t e u n w e t t e n , N e d e r l a n d s e -: 993.
S t . G e r m a i n : 327, 374.
S t . G o a r : 669.
S t . G o a r s h a u s e n : 669.
S t i c h t i n g ‘G o o i r e s e r v a a t ’: 1012.
S t i c h t i n g v a n d e A r b e i d : 1063.
S t i c h t i n g v o o r E c o n o m i s c h O n d e r z o e k : 961.
S t . J o h n : 209.
S t . J o h n 's Wo o d : 85.
S t . L a w r e n c e : 94.
S t . L e o n a r d o n S e a : 1225.
S t . M a a r t e n s d i j k : 1082.
S t . M a r t i n : 209, 211, 232.
S t . M o r i t z : 102, 143, 203 vlg, 372, 592, 1077, 1325.
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S t . N a z a i r e : 70.
S t o c k h o l m : 315 vlg, 539, 701-704, 794, 798, 987, 1189, 1320, 1409.
S t o k v i s , N.V.R.S. - & Z o n e n : 563, 565, 578.
S t o l b e r g : 58.
S t o l z e n f e l s : 669.
S t o n e h e n g e : 755.
S t o o m b o o t M a a t s c h a p p i j , A m s t e r d a m s c h e R i j n - -: 137.
S t o o m b o o t M a a t s c h a p p i j , A m s t e l - R i j n - M a i n -: 136.
S t o o m b o o t m a a t s c h a p p i j , H o l l a n d s c h e -: 118, 137, 157, 375, 384
vlg, 399 vlg, 404 vlg, 413, 417 vlg, 421, 430, 436 vlg, 440, 443 vlg, 480 vlg,
483, 507 vlg, 510, 516, 528, 535, 539, 583, 595, 625, 869, 1222, 1502 vlg.
S t o o m b o o t - M a a t s c h a p p i j , K o n i n k l i j k e N e d e r l a n d s c h e -: 8,
12, 14, 18 vlg, 21-23, 29, 50, 54 vlg, 64, 71, 103, 107-109, 111-115, 118,
127-129, 132-142, 144-146, 148-152, 156, 158, 161, 165, 169-172, 174, 177,
190, 199, 203, 209, 215-219, 223, 228, 232, 243, 250, 340 vlg, 344, 347-349,
351 vlg, 357-359, 365 vlg, 372 vlg, 377, 379 vlg, 387, 391, 395 vlg, 407, 411,
413, 417, 419, 425, 427 vlg, 430, 434-438, 440, 444, 446, 449, 453 vlg, 459
vlg, 469 vlg, 476, 480 vlg, 483, 487, 497 vlg, 503, 508, 517, 519, 526, 529, 541
vlg, 555, 579-581, 590 vlg, 593, 595-597, 602, 607, 626, 630, 642, 650, 657,
671, 680, 690, 707, 720, 725, 740, 755, 767, 779, 831, 840, 850, 859, 861-863,
865, 868, 873 vlg, 876, 904,
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925, 929, 947, 951-953, 956, 966-976, 983-985, 988-990, 992, 1000-1002,
1027, 1036 vlg, 1048, 1053, 1056, 1058-1061, 1063 vlg, 1082, 1088 vlg, 1095,
1098, 1112, 1119, 1121, 1125 vlg, 1141, 1143, 1149, 1154, 1156 vlg, 1159 vlg,
1163, 1169, 1171-1175, 1181, 1186, 1191-1193, 1203, 1210, 1214-1217, 1222,
1231, 1235-1238, 1240, 1246, 1343, 1345, 1370, 1374, 1411, 1421, 1434,
1437-1439, 1443 vlg, 1463, 1482 vlg, 1499, 1502-1505, 1510, 1514, 1562-1576,
1578 vlg, 1629, 1634-1637.
Stoomboot-Maatschappij, staatssteun aan de Koninklijke
N e d e r l a n d s c h e -: 969 vlg, 975, 1001, 1036, 1056, 1058 vlg, 1061, 1063,
1154, 1567, 1572, 1576.
S t o o m v a a r t m a a t s c h a p p iNj ,e d e r l a n d s c h - Z u i d - A f r i k a a n s c h e
-: 375 vlg, 568.
Stoomvaartmaatschappij,
N e d e r l a n d s c h - Z u i d - A m e r i k a a n s c h e -: 152.
S t o o m v a a r t m a a t s c h a p p i j , Va n N i e v e l t , G o u d r i a a n & C o 's
-: 135, 172, 208, 347 vlg, 358 vlg, 365, 374, 378, 387, 436, 441, 450, 453, 487,
498, 502, 504 vlg, 550, 560, 955, 992, 1064, 1082, 1628.
S t o o m v a a r t m a a t s c h a p p i j ‘D e M a a s ’: 365, 436, 439, 509, 596.
S t o o m v a a r t m a a t s c h a p p i j e n , A m s t e r d a m s e -: 426, 531.
S t o o m v a a r t M a a t s c h a p p i j ‘H a n s a ’: 1503.
S t o o m v a a r m a a t s c h a p p i j H a r r i m a n : 428.
S t o o m v a a r t m a a t s c h a p p i j I s h i h a r a : 997, 1080, 1101, 1179.
S t o o m v a a r t m a a t s c h a p p i j ‘I t a l i a ’: 163 vlg.
S t o o m v a a r t m a a t s c h a p p i j N a n y o : 1075, 1337, 1624.
S t o o m v a a r t m a a t s c h a p p i j ‘N e d e r l a n d ’: 30, 103, 115, 118 vlg, 129,
135, 139, 152 vlg, 155, 160 vlg, 165, 172 vlg, 175 vlg, 189, 212, 221, 347 vlg,
357 vlg, 365, 372, 387 vlg, 390 vlg, 396, 404-406, 411-413, 417-419, 422, 425,
433, 450, 453-455, 460, 470, 476, 484, 498 vlg, 505, 515, 535, 540, 572, 578
vlg, 596 vlg, 626, 629, 726, 801, 839 vlg, 849, 853, 861-863, 865 vlg, 869-975,
877, 931, 975, 984, 989, 1027, 1045, 1090, 1246 vlg, 1263, 1284, 1313, 1341,
1345, 1366, 1374, 1376, 1424, 1444, 1499, 1502-1504, 1506, 1510, 1628.
S t o o m v a a r t m a a t s c h a p p i j N o o r d z e e : 436, 508.
S t o o m v a a r t m a a t s c h a p p i j ‘O c e a a n ’: 114.
S t o o m v a a r t m a a t s c h a p p i j ‘Z e e l a n d ’; 111, 516, 535, 1439.
S t o o m v a a r t r e d e r i j E l d e r D e m p s t e r : zie: Elder Dempster
Stoomvaartrederij.
S t o o p , F i r m a - & C o . : 75, 80, 84, 88, 524.
S t o r k : 1078.
S t . P r i x (F r . ): 767.
S t . Q u e n t i n : 316.
S t r a a t s b u r g : 138, 380, 403, 659-661, 802 vlg, 890.
S t r a l s u n d : 56.
S t r e s a : 1114, 1118, 1124.
S t . T h o m a s : 209, 232.
S t u k g o e d : 680 vlg, 718, 833, 836.
S t u t t g a r t : 883.
S u d e t e n l a n d : 1193, 1196, 1295-1297, 1299-1301, 1303 vlg.
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S u e z : 1516.
S u e z k a n a a l : 73, 738, 1137, 1306.
S u i k e r : 67, 71 vlg, 212, 226, 371, 496, 504, 733, 810, 868, 907, 920, 1054,
1068, 1084, 1086, 1094, 1097, 1243, 1249, 1256, 1337, 1400.
S u i k e r b i e t e n : 907-909.
S u i k e r w e t : 799, 868, 876, 879 vlg, 920, 1554 vlg.
S u m a t r a : 174 vlg, 181, 496, 716, 724, 732, 763, 898, 1249, 1253, 1264, 1266,
1269 vlg, 1276 vlg, 1306 vlg, 1465, 1468, 1476, 1483, 1493, 1495, 1512.
S u p e r f o s f a a t f a b r i e k , A m s t e r d a m s c h e -: 79, 359.
S u r b i t o n : 84.
S u r i n a m e : 9, 70, 72-74, 99, 101 vlg, 154, 170, 182-184, 207 vlg, 211,
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370 vlg, 381, 387, 393 vlg, 405, 428, 494-496, 526, 577, 646, 667, 716 vlg,
877, 892, 899, 947, 969, 1043, 1050, 1145, 1161, 1166, 1316, 1344, 1504, 1511
vlg, 1562, 1565.
S u r i n a m e S t u d i e S y n d i c a a t : 370, 1512.
S u r t a x e d ' e n t r e p ô t : 379, 401, 403, 659, 661.
S u s s e x : 1225, 1291.
S y d n e y : 830.
S y n d i c a t d e l a P r e s s e (F r . ): 695.
S y n o d e , A s s e r - (1926): 690.
S y r i ë : 132, 135, 145, 148, 185.
Ta b a k : 71, 177, 199, 212, 370, 493, 586, 783, 900, 1276, 1359.
Ta b a k s r e s t r i c t i e : 1276.
Ta k f a h : 1253.
Ta n d j o n g K a r a n g : 1275.
Ta n g s é : 1278.
Ta n k e n g e n : 1277.
Ta n n e n b e r g (D t s l d . ): 1390.
Ta p a n o e l i : 381.
Ta p l o w : 252.
Ta r a k a n : 895, 1030.
Ta r i e f w e t 1862: 575.
Ta r i e f w e t 1924: 488, 493, 561, 575, 585 vlg, 589, 612.
Ta r i e f w e t 1934: 1018, 1308, 1311.
Ta r i e v e n : 109 vlg, 144, 285, 409, 414, 457, 458, 467, 494, 561, 575, 578,
613, 691-693, 760, 762, 783, 792, 794 vlg, 798 vlg, 810, 815, 822, 833, 881,
901, 917, 971, 1005, 1008 vlg, 1018, 1021, 1035, 1317. Zie ook: Invoerrechten.
Ta r r a g o n a : 112, 1318.
Ta r w e : 257, 327, 1072, 1203, 1335.
Ta r w e s t e u n : 1084, 1086, 1202, 1221.
Ta r w e - w e t : 868, 897, 993, 1016, 1025, 1038.
Te g a l : 1259.
Te g e n s t e l l i n g , F r a n s - D u i t s e -: 902 vlg, 940, 943, 967, 999.
Te l e g r a a f , D e -: 197, 221, 438, 440, 580, 584, 664, 951, 1044 vlg, 1419.
Te l o k B e t o n g : 1264.
Te m p s , L e -: 288, 296, 302, 304, 350, 386.
Te n t o o n s t e l l i n g , I n t e r n a t i o n a l e - t e P a r i j s (1925): 552, 555,
604 vlg, 629, 653.
Te r A p e l : 1072.
Te r n e u z e n : 759.
Te r s c h e l l i n g : 127, 1296 vlg.
Te x a s (V.S.): 1352 vlg.
Te x e i r a , G e b r . - d e M a t t o s , b a n k i e r s : 468.
Te x e l : 668, 1129, 1274, 1296.
T h e e : 212, 254, 257, 370, 458, 493, 526, 535, 580, 1243, 1400, 1494.
T h e e m s : 55, 76, 82, 832, 883.
T h i n g v e l l i r : 1197.
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T h o l e n : 1082.
T h o r s h a v n : 1197.
T h r a c i ë : 368, 455 vlg.
T h ü r i n g e n : 58.
T i e d e m a n e n Va n K e r c h e m : 580.
T i e l : 630, 730, 857, 904.
T i e n t s i n : 1337, 1375.
T i l b u r g : 778, 1459 vlg, 1463.
T i m e : 1473.
T i m e s : 253, 336 vlg, 678, 943, 1299, 1417, 1471 vlg.
T i m o r : 1256, 1274, 1472.
T i n : 1396, 1413, 1434, 1448.
T j e a s s e m l a n d e n : 1262 vlg.
T j i p a n a s : 720.
To d i (I t . ): 713.
To e n a d e r i n g , B e l g i s c h - N e d e r l a n d s e -: 617, 1003, 1008, 1010,
1014 vlg.
To e n a d e r i n g , D u i t s - P o o l s e -: 1323.
To e n a d e r i n g , D u i t s - E n g e l s e -: 1256, 1314.
To e n a d e r i n g , E n g e l s - I t a l i a a n s e -: 1209, 1286, 1290.
To e n a d e r i n g , F r a n s - I t a l i a a n s e -: 1086.
To e n a d e r i n g , i n t e r n a t i o n a l e -: 531.
To e n a d e r i n g , J a p a n s - R u s s i s c h e -: 1399.
To k i o : 770, 1080, 1159, 1189, 1232, 1244, 1251, 1253, 1336, 1402.
To l m u r e n : 799, 903, 926.
To l u n i e , B e l g i s c h - F r a n s e -: 520.
To l u n i e , B e l g i s c h - N e d e r l a n d s e -: 617, 718, 926 vlg, 946.
To l u n i e , D u i t s - O o s t e n r i j k s e -: 917, 921, 924.
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1873
To l u n i e , D u i t s - O o s t e n r i j k s - Ts j e c h i s c h e -: 677.
To l u n i e ,
E n g e l s - B e l g i s c h - Z w i t s e r s - S k a n d i n a v i s c h - N e d e r l a n d s e -:
677.
To r c e l l o (I t . ): 1132.
To r o n t o : 1355-1357, 1363, 1365.
To s c a n e : 136, 998.
To u w - e n t r i p l e x f a b r i e k ‘N a t a r ’: 1264 vlg.
T r a c t a a t , B e l g i s c h - N e d e r l a n d s -: 576, 604, 606, 608, 613, 617 vlg,
620, 627-633, 636, 638, 645, 648 vlg, 656 vlg, 659-662, 664, 666, 668-675,
678-681, 685, 687 vlg, 691-693, 695 vlg, 705, 707 vlg, 714, 717, 734-736, 746,
757 vlg, 760, 767 vlg, 770 vlg, 774, 781, 785, 789, 804, 834, 865, 882, 905,
914, 919, 933 vlg, 945, 959, 970, 1520 vlg.
T r a c t a a t , B e l g i s c h - N e d e r l a n d s - (1839): 337, 744, 806.
T r a m p v a a r t : 965, 970, 988 vlg, 992.
T r a n s a t l a n t i c a , S p a a n s e -: 381 vlg.
T r a n s i t o v e r v o e r : 110, 379, 539, 606, 681, 854.
T r a n s m a r i n a h a n d e l s o n d e r n e m i n g : 424.
T r a n s o c e a n a h a n d e l s o n d e r n e m i n g : 424.
T r a n s v a a l : 64.
T r e a s u r y : 255, 285, 313, 1480.
T r e l l e b o r g : 704.
T r i e r : 298, 802.
T r i ë s t : 78, 286.
T r i n i d a d : 70, 101, 135, 211, 232, 429, 1145.
T r o m p e n b e r g , N.V. - A u t o m o b i e l M a a t s c h a p p i j : 546.
T r o o : 766.
T r o o n r e d e (1929): 813 vlg, 816 vlg.
T r o o n r e d e (1932): 997.
T r o o n r e d e (1933): 1052.
T r o o n r e d e (1934): 1083.
T r o o n r e d e (1935): 1134, 1136.
T r o o n r e d e (1936): 1199.
T r o p e n : 899, 1257, 1313.
T r u s t M a a t s c h a p p i j , N e d e r l a n d s c h e O v e r z e e -:20,194,196-202,
206 vlg, 213-219, 233, 239, 242 vlg, 245 vlg, 252, 257, 271, 273 vlg, 284, 286,
314, 357, 363, 513, 922, 1395, 1398, 1408 vlg, 1411-1413, 1425, 1658.
Ts j a h a r : 1101.
Ts j e c h i ë : 1336, 1338.
Ts j e c h o - S l o w a k i j e : 356, 374, 479, 652, 677, 679, 893, 1115, 1173, 1193,
1196, 1260, 1278, 1281, 1289 vlg, 1295-1305, 1307, 1326-1328, 1387, 1390
vlg, 1418, 1421, 1451.
Ts j i s a r o e n i , T h e e - o n d e r n e m i n g -: 1251.
(s.s.) ‘T u b a n t i a ’: 166, 352, 469, 501, 532, 866.
T u n i s : 1322, 1327.
T u r k s e E i l a n d e n g r o e p : 95.
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T u r k i j e : 145, 185, 240, 368, 374, 507, 656, 1331-1333, 1350, 1398, 1408,
1417, 1441, 1551.
T u r n h o u t : 805, 813.
Tw e e d e K a m e r : 66, 125, 168 vlg, 180, 221, 226, 229, 234, 249, 277, 350
vlg, 391, 420, 445, 453, 470, 483, 486, 497, 499, 501, 510, 515, 538, 551, 554,
558, 561, 568, 575, 585, 605, 617-620, 628, 632, 634, 636 vlg, 649, 651, 656,
662, 664, 666, 669-673, 679, 684 vlg, 687 vlg, 691, 697, 706, 708, 710-712,
716 vlg, 720, 724, 726, 728, 733-736, 743, 755, 763, 765 vlg, 776, 778, 788,
791, 793, 796, 857, 868, 879 vlg, 885, 887, 898, 904, 935, 946, 948 vlg, 952,
956, 963 vlg, 969, 973 vlg, 976, 981, 994 vlg, 997, 1001, 1003, 1016 vlg, 1026,
1029, 1031 vlg, 1034, 1039, 1042, 1053, 1059, 1063, 1069, 1074, 1083, 1087,
1093, 1096, 1108, 1117, 1125 vlg, 1128, 1134, 1140, 1153, 1159, 1167, 1176,
1192, 1202, 1213, 1226, 1231, 1239, 1279, 1283, 1293, 1308, 1334, 1379, 1411,
1418, 1430, 1470 vlg, 1516, 1523 vlg, 1569, 1584, 1592, 1604, 1613, 1616,
1649.
Tw e n t e : 724, 779, 955, 1204, 1632.
Ty r o l : 1131, 1260, 1304 vlg.
U i t h u i z e n : 1072.
U i t v o e r - M a a t s c h a p p i j , N e d e r l a n d s c h e -: 224, 239, 245, 259, 311,
475.
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U i t z o n d e r i n g s t a r i e v e n , D u i t s e -: 831, 833 vlg, 836 vlg, 843, 845,
892.
U l s t e r : 426.
U m b r i ë : 136.
U n i e , C h r i s t e l i j k - H i s t o r i s c h e -: zie: Partij, Christelijk-historische
-.
U n i e , N a t i o n a l e -: 788 vlg, 827, 945.
U n i l e v e r : 796, 828, 1002, 1177.
U n i e v a n Z u i d - A f r i k a : 451, 1305.
U n i o n B a n k : 600, 630, 638, 642.
U n i o n C a s t l e L i n e : 394.
U n i o n C a s t l e M a i l S t e a m s h i p C o . , L t d , T h e -: 384, 449, 453,
545 vlg.
U n i o n M i n i è r e : 519.
U n i o n P a r i s i e n n e : 817.
U n i t e d A f r i c a C o . : 829.
U n i t e d S t a t e s F o o d A d m i n i s t r a t i o n : 327.
U n i v e r s i t e i t , A m s t e r d a m s e -: 21, 360, 961, 971, 980, 989, 1009 vlg,
1031, 1145, 1298, 1312.
U n i v e r s i t e i t , G e n t s e -: 1014.
U n i v e r s i t e i t , G r o n i n g s e -: 1094.
U n i v e r s i t e i t , V r i j e -: 764.
U n o : z i e : N a t i e s , Ve r e n i g d e -.
U r b i n o : 670.
U r k : 1294.
U r u g u a y : 1102.
U t a h (V.S.): 1349, 1351.
U t r e c h t : 47, 49 vlg, 66, 278, 332, 507, 546, 603, 609, 630 vlg, 634, 723 vlg,
729 vlg, 747, 775, 791, 796, 808, 823, 843, 857, 918, 935 vlg, 963, 1322.
U t r e c h t (p r o v i n c i e ): 758, 857, 1274.
Va a r t s e R i j n : 110.
V ä n e r s b o r g : 313.
Va k g r o e p C a r g a d o o r s : 119.
Va k v e r b o n d , N a t i o n a a l -: 132.
Va k v e r e n i g i n g e n : 116 vlg, 362 vlg, 467, 489, 925, 937 vlg, 942, 945, 948
vlg, 954, 988 vlg, 993, 1051, 1083, 1135, 1217, 1236, 1424.
Va k v e r e n i g i n g e n , I n t e r n a t i o n a a l Ve r b o n d v a n -: 687.
Va l e n c i a : 100 vlg, 112, 1288, 1318.
Va l k e n b u r g : 572.
Va l l é e d e s S i n g e s (A l g e r i ë ): 755.
Va l l e i , G e l d e r s e -: 65 vlg, 631, 689, 762, 768, 770, 772, 779, 782, 786
vlg, 790-793, 826, 837 vlg, 841, 864, 1420.
Va l m o n t : 595, 599.
Va l p a r a i s o : 394, 1216.
Va l t h e r m o n d : 1072.
Va n c o u v e r : 1235.
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Va t i c a a n : 649, 1495.
Ve c h t : 110.
Ve e m , N e d e r l a n d s e -: 59.
Ve e n d a m : 1072.
Ve e r e : 802.
Ve l u w e : 263, 559, 1405, 1452.
Ve l z e n : 49, 983, 1233, 1310 vlg.
Ve n d ô m e : 766, 1033.
Ve n e t i ë : 178, 704, 710, 998, 1131, 1145.
Ve n e z u e l a : 70-72, 100 vlg, 135, 154, 192, 430, 465, 834, 854, 969, 1145,
1188, 1216, 1504, 1562, 1565.
Ve n l o : 66, 841.
Ve r b a n d D e u t s c h e r R e e d e r : 987.
Ve r b o n d , N e d e r l a n d s - v a n Va k v e r e n i g i n g e n : 1495.
Ve r b o n d v a n D u i t s e R h e i n s c h i f f - f a h r t i n t e r e s s a n t e n : 752.
Ve r b o n d v a n N a t i o n a a l H e r s t e l : 1225.
Ve r d r a g v a n L a u s a n n e (1923): 368, 456. Zie ook: Lausanne.
Ve r d r a g v a n L o c a r n o : 864, 1164 vlg. Zie ook: Locarno.
Ve r d r a g v a n O s l o : 1395, 1582, 1588, 1651, 1653. Zie ook: Oslo.
Ve r d r a g v a n O t t a w a : 1651. Zie ook: O t t a w a .
Ve r d r a g v a n O u c h y : 1003 vlg, 1008, 1010 vlg, 1013, 1015, 1018,
1580-1584, 1588. Zie ook: Ouchy.
Ve r d r a g v a n R a p a l l o : 343, 775. Zie ook: Rapallo.
Ve r d r a g v a n S t . G e r m a i n : 374.
Ve r d r a g v a n Ve r s a i l l e s : 356, 367 vlg, 374, 519 vlg, 548, 557, 615,
661, 668 vlg, 683, 777, 903, 943, 1028, 1104 vlg, 1164 vlg, 1185, 1327. Zie
ook: Versailles.
Ve r e e n i g i n g , D e V r i j d a g s c h e -: 9.
Ve r e e n i g i n g , N e d e r l a n d s c h e - t e L o n d e n : 81, 87.
Ve r e e n i g i n g , N e d e r l a n d s c h e - v o o r V r i j h a n d e l : 33, 179.
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Ve r e e n i g i n g ‘H e n d r i k d e K e y s e r ’: 233.
Ve r e e n i g i n g ‘H e t B u i t e n l a n d ’: 8, 29, 101.
Ve r e e n i g i n g H e t ‘N o o r d - H o l l a n d s c h L a n d s c h a p ’: 1310.
Ve r e e n i g i n g ‘H e t V r i j e R u i l v e r k e e r ’: 179, 333.
Ve r e e n i g i n g ‘N e d e r l a n d i n d e n v r e e m d e ’: 30.
Ve r e e n i g i n g ‘R e m b r a n d t ’: 21, 189, 233, 452, 472-474, 526, 684, 694,
770 vlg, 775 vlg, 987, 991, 1005, 1034, 1046, 1055, 1190, 1320, 1339.
Ve r e e n i g i n g t e r b e v o r d e r i n g v a n d e k e n n i s v a n N e d e r l a n d
i n d e n V r e e m d e : 302.
Ve r e e n i g i n g t o t h e t Vo r m e n e e n e r O p e n b a r e Ve r z a m e l i n g
v a n H e d e n d a a g s c h e K u n s t : 187.
Ve r e e n i g i n g v a n h a n d e l s s c h o l i e r e n ‘H o u e n T r o u w ’: 201.
Ve r e e n i g i n g v a n N e d e r l a n d s c h e We r k g e v e r s : 179.
Ve r e e n i g i n g v a n V r i e n d e n v a n A z i a t i s c h e K u n s t : 770.
Ve r e e n i g i n g v a n We r k g e v e r s o p S c h e e p v a a r t g e b i e d : 118,
120 vlg, 123 vlg, 126, 129, 160.
Ve r e e n i g i n g v o o r d e n E f f e c t e n h a n d e l : 1157, 1163.
Ve r e e n i g i n g v o o r E c o n o m i s c h e P o l i t i e k : 715, 718 vlg, 840, 963,
993, 1017, 1021, 1026, 1042, 1062, 1084, 1121, 1143, 1214, 1268, 1591.
Ve r e e n i g i n g v o o r N a t u u r m o n u m e n t e n : 699, 766, 1019, 1310.
Ve r e e n i g i n g v o o r S u r i n a m e : 182.
Ve r e e n i g i n g v o o r V r i j h a n d e l , N e d e r l a n d s c h e -: 692, 1225,
1644.
Ve r e e n i g i n g v o o r Z e e r e c h t : 177.
Ve r e i n i g t e S t a h l w e r k e : 186.
Ve r e n i g d e S t a t e n : 90 vlg, 94 vlg, 99, 173, 178, 205 vlg, 209, 212-214,
222, 225, 228, 232, 235, 241, 244, 247-249, 251 vlg, 257, 259, 261, 263 vlg,
282, 284 vlg, 305 vlg, 327, 331, 333, 340 vlg, 344, 348, 356, 359-361, 371, 382
vlg, 388, 400-402, 408, 411, 420, 426, 442, 445, 452, 464 vlg, 475, 488, 490
vlg, 519, 531 vlg, 548, 577, 609, 615 vlg, 679, 682, 703, 773 vlg, 777, 783,
793-795, 798 vlg, 809, 811, 822, 830, 849, 873, 890, 902 vlg, 906, 914, 925,
928-930, 939 vlg, 943, 947, 958, 967, 978-1000, 1005, 1009, 1013, 1016, 1018,
1021, 1028, 1030, 1035, 1039, 1043 vlg, 1052, 1061, 1064 vlg, 1085, 1087,
1092, 1096, 1103 vlg, 1117, 1119, 1122, 1124, 1133, 1136, 1160 vlg, 1183-1185,
1188, 1198, 1207, 1212, 1241, 1244, 1256, 1288, 1291, 1304, 1316 vlg, 1321,
1327, 1331-1333, 1338 vlg, 1345-1347, 1349 vlg, 1352-1355, 1358, 1360 vlg,
1363-1366, 1368 vlg, 1374, 1380, 1382, 1390, 1395, 1397, 1407, 1413, 1448,
1450, 1453, 1459 vlg, 1463, 1468-1472, 1474, 1477, 1479, 1483-1485,
1488-1493, 1495, 1524, 1528, 1531, 1533 vlg, 1536, 1545, 1550 vlg, 1557 vlg,
1562, 1581, 1585 vlg, 1595, 1600, 1602, 1611 vlg, 1634, 1644 vlg, 1650, 1653.
Ve r k i e z i n g e n , A m e r i k a a n s e -: 491, 978 vlg, 999, 1005, 1365, 1371,
1493.
Ve r k i e z i n g e n , B e l g i s c h e -: 772, 780, 795, 797, 806.
Ve r k i e z i n g e n , D u i t s e -: 366, 581, 743, 884, 977, 985, 999, 1005 vlg,
1027 vlg, 1165.
Ve r k i e z i n g e n , E n g e l s e -: 525, 592, 627, 798, 944, 947, 1137, 1151,
1458.
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Ve r k i e z i n g e n , F r a n s e -: 466, 547, 924, 1154, 1173 vlg.
Ve r k i e z i n g e n , N e d e r l a n d s e -: 180, 229, 445, 527 vlg, 576, 603, 612,
672, 711, 713, 732, 743, 755, 759 vlg, 763-765, 772, 780, 782, 787, 799,
962-964, 970, 1006, 1018, 1026, 1029, 1033 vlg, 1116, 1124, 1159, 1199, 1213,
1219, 1222, 1225, 1227, 1282, 1334, 1378.
Ve r m e e r , B a n k i e r s h u i s : 1385.
Ve r o n a : 1131 vlg.
Ve r s a i l l e s : 327, 338, 356, 374, 467 vlg, 519 vlg, 557, 615, 661, 683,
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1876
777, 864, 1104. Zie ook: Verdrag van Versailles.
Ve r s o i x : 1224.
V i n c e n n e s : 925.
V i c e n z a : 998.
V i r g i n i a (V.S.): 1354 vlg.
V l a a r d i n g e n : 186, 704.
V l a k e : 736, 750, 758, 842, 856, 882.
V l a m i n g e n : 485, 506, 662, 797, 882, 1015, 1289.
V l i e l a n d : 1296.
V l i s s i n g e n : 278, 335, 662, 771, 1196, 1419 vlg.
V l o o t w e t : 486-492, 494, 500, 504-506, 1518, 1523.
V l u c h t e l i n g e n : 279, 281, 296, 762, 1316, 1359, 1454.
Vo e d s e l : 193, 228, 237, 271, 286, 329, 346, 354, 466, 1209, 1297, 1307,
1424, 1443, 1454, 1461.
Vo e t b a l v e r e e n i g i n g , A m s t e r d a m s c h e -: 54.
Vo g e l k o p (N i e u w - G u i n e a ): 1233.
Vo l k , D u i t s e -: 468, 1295, 1297, 1301, 1303, 1396.
Vo l k , H e t -: 116, 129, 132, 952, 1424, 1656.
Vo l k e n b o n d : 39, 285, 294, 298, 300, 302, 305 vlg, 311 vlg, 314, 317 vlg,
323 vlg, 327, 330 vlg, 345, 356, 382, 386, 423, 426, 461, 491, 552 vlg, 564,
592, 650-652, 687 vlg, 700 vlg, 706-709, 712, 714, 716, 719, 732, 735, 759,
762, 782, 792, 804, 809-811, 813-816, 905, 917, 926, 979, 1000, 1024, 1030,
1083, 1103 vlg, 1124, 1132, 1135, 1137, 1142, 1150, 1153, 1165, 1173, 1179
vlg, 1182-1184, 1188, 1256, 1352, 1424, 1529-1533, 1535.
Vo l k e r a k : 751, 780, 843.
Vo l k s r a a d : 380, 708, 717, 720, 763, 891, 898, 900, 1167, 1250-1252, 1255,
1262, 1273, 1414, 1449, 1452, 1466, 1473, 1478, 1633.
Vo l k s u n i v e r s i t e i t A m s t e r d a m : 386.
Vo l l e n h o v e n : 1078.
Vo l t e r r a (It.): 713.
Vo o r - I n d i ë : 12, 107.
Vo o r l i c h t i n g s d i e n s t , E c o n o m i s c h e -: 897, 902, 904, 921, 934-938,
989, 1020, 1158 vlg, 1170, 1187, 1200, 1202, 1232, 1234, 1245, 1260, 1294,
1362, 1555.
Vo o r s c h o t e n : 1390.
Vo r d e r i n g e n , h y p o t h e c a i r e -: 1114, 1123, 1141.
Vo r s t e n l a n d e n : 1257.
V r a c h t v e r d e l i n g , e v e n r e d i g e -: 1152, 1155, 1175, 1188, 1228, 1430.
V r e d e : 243, 247, 260 vlg, 265, 269, 285 vlg, 302, 305, 328 vlg, 334, 339 vlg,
374, 467 vlg, 592 vlg, 1288, 1298, 1302 vlg, 1322, 1327, 1344, 1376, 1380,
1385, 1391, 1405-1407, 1414, 1416 vlg, 1430-1432, 1436, 1440, 1442, 1455.
V r e d e s c o n f e r e n t i e : 287, 289, 292, 298, 300 vlg, 306, 308, 310, 313, 317
vlg, 324 vlg, 339.
V r e d e s v e r d r a g e n : 329, 336, 338-340, 342, 345, 368, 374, 492, 549, 1488.
V r e d e v a n S è v r e s : 368.
V r e e s w i j k : 110, 630 vlg, 636, 668, 697, 703, 706, 708, 716, 723, 727-730,
745, 747 vlg, 768, 791, 797, 820, 826, 843, 857.

Ernst Heldring, Herinneringen en dagboek

V r i e s s e v e e m : 121, 359.
V r o m a d e : 886.
V r i j h a n d e l : 9 vlg, 64, 178 vlg, 283, 285, 445, 458, 488, 502, 589, 619, 627,
662, 676-678, 686, 713, 719, 731, 783, 804, 807, 903, 937, 967 vlg, 979, 1067,
1076, 1287, 1340, 1529, 1531, 1644.
V r i j h e i d s b o n d : 445, 576, 638, 678, 684, 696, 710, 712 vlg, 718 vlg, 723,
732 vlg, 765, 775, 799, 960, 962 vlg, 993 vlg, 1026 vlg, 1213, 1225.
V r i j z i n n i g - D e m o c r a t e n : 612, 678, 711, 799, 841, 1035, 1042 vlg, 1046,
1159, 1213, 1225-1227, 1229, 1242, 1280, 1319, 1334, 1340, 1378, 1380 vlg,
1383.
V u g h t : 1048.
V u i k b a a i : 429, 850.
V u l c a a n , H a n d e l s - e n T r a n s p o r t m a a t s c h a p p i j -: 186.
Wa a l : 66, 689, 805, 1155, 1228.
Wa a r h e i d , D e -: 1456.
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Wa g e n i n g e n : 276, 747, 768, 1072.
Wa l c h e r e n : 282, 633, 636.
Wa l e n : 506, 662, 882, 1289.
Wa l e s : 873, 1024.
Wa m b e r s i e , F i r m a - & Z o o n : 140, 208, 1064.
Wa p e n s t i l s t a n d : 247, 259-261, 279, 282, 286, 309, 334, 350, 455, 519,
1399, 1483.
Wa r b u r g : 677.
Wa r o p e n (N i e u w - G u i n e a ): 1159.
Wa r s c h a u : 1328, 1332.
Wa r t b u r g : 58.
Wa s h i n g t o n : 94, 225, 228 vlg, 235, 237, 241, 244, 247, 249, 251, 257, 259,
319, 327, 398, 404, 408, 415, 421, 426, 446, 452, 473, 548, 615, 668 vlg, 809,
943 vlg, 947, 956, 1005, 1021, 1030, 1033, 1185, 1189, 1205, 1348, 1354 vlg,
1368, 1371, 1440, 1469-1472, 1478, 1481, 1483 vlg, 1487, 1493, 1495, 1524.
Wa s h i n g t o n (S t a t e ): 47, 220.
Wa s m e e r : 1452.
Wa s s e n a a r : 186, 233, 913, 1070.
Wa s s e r u m s c h l a g t a r i f e : 611, 823.
Wa t e r g r a a f s m e e r : 392.
Wa t e r l i n i e : 693, 918.
We e s p e r t r e k v a a r t : 110.
We h r y , F i r m a G e o - & C o . : 308.
We l l i n g f o r d (E n g . ): 883.
We n d e l , N.V. L e s P e t i t - f i l s d e F r a n ç o i s d e - e t C i e . : 416.
We n e n : 136, 286, 426, 460, 562, 583, 600, 630, 640, 660, 734, 924, 928 vlg,
944, 1039, 1184, 1189.
We r e l d c o n f e r e n t i e , e c o n o m i s c h e -: 1529-1531, 1535, 1585, 1602,
1607.
We r e l d t e n t o o n s t e l l i n g t e N e w Yo r k : 1344-1346, 1371 vlg.
We r k f o n d s : 1089, 1313, 1426.
We r k g e v e r s , N e d e r l a n d s e -: 350 vlg, 362, 561, 649, 684, 946, 989,
1002, 1022, 1158, 1424.
We r k g e v e r s , Ve r b o n d v a n N e d e r l a n d s c h e -: 30, 179, 686, 948,
955, 1001 vlg, 1006, 1120, 1138, 1154.
We r k g e v e r s v e r b o n d , N e d e r l a n d s c h K a t h o l i e k -: 686, 898,
1001, 1074.
We r k l i e d e n o r g a n i s a t i e ‘R e c h t e n P l i c h t ’: 120.
We r k l o o s h e i d , A m e r i k a a n s e -: 1207, 1372, 1470.
We r k l o o s h e i d , D u i t s e -: 943, 1376, 1380.
We r k l o o s h e i d , N e d e r l a n d s e -: 319 vlg, 410, 488 vlg, 552, 764, 948,
1025, 1081, 1211, 1279, 1316, 1335, 1365, 1396, 1407.
We r k l o o s h e i d s u i t k e r i n g e n : 470, 488, 764, 1052, 1058, 1061.
We r k n e m e r s : 365, 946, 993, 1002.
We r k s p o o r : 334, 501, 1066.
We r k v e r s c h a f f i n g : 1063, 1071, 1114, 1310 vlg, 1335.
We s e r : 883.
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We s t - A f r i k a L i j n : 348, 828 vlg.
We s t e n d o r p & C o . : 96.
We s t e r b o r k : 1072.
We s t e r s c h e l d e : 604, 661, 741, 945.
We s t e r w o l d e : 1072.
We s t f a l e n : 143, 275, 366, 986.
We s t - I n d i ë : 11, 70 vlg, 89, 95, 133, 192, 211, 232, 244, 341, 348, 374, 387,
394, 428, 657, 740, 840, 873, 1145, 1216, 1237, 1421.
We s t m i n s t e r B a n k : 548.
We t B e h a r t i g i n g N a t i o n a l e S c h e e p v a a r b e l a n g e n : 974-976,
982, 990.
We t b o e k v a n S t r a f r e c h t : 124.
We t i n z a k e d e i n s t e l l i n g v a n b e d r i j f s r a d e n : 953, 994.
We t o p d e E c o n o m i s c h e R a a d : 896.
We t o p d e e v e n r e d i g e v r a c h t v e r d e l i n g i n d e b i n n e n v a a r t :
1152, 1155, 1175, 1188.
We t o p d e K a m e r s v a n K o o p h a n d e l : 438, 504, 511 vlg, 1519.
We t o p d e N a a m l o z e Ve n n o o t s c h a p : 1060, 1064.
We t o p d e o n d e r n e m e r s o v e r e e n k o m s t e n : 1108.
We t o p d e s c h e e p v a a r t s u b s i d i e s : 1088, 1126, 1630.
We t o p d e u i t v o e r v e r b o d e n : 1140.
We t o p d e z e t e l v e r p l a a t s i n g : 1428, 1448, 1450, 1452.
We t o p h e t a r b e i d s c o n t r a c t t e r z e e : 992.
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We t s o n t w e r p - I n d u s t r i e - B a n k : 1155.
We z e l : 354.
W i e l i n g e n : 611, 636, 662, 671-674, 688, 696, 734, 746, 749 vlg, 759 vlg,
771, 844, 905, 933, 945, 1115.
W i e r i n g e n : 667, 748, 808.
W i e r i n g e r m e e r : 753, 901, 1079.
W i e r i n g e r p o l d e r : 841.
W i e s b a d e n : 48, 1060.
W i g h t : 755.
W i l h e l m s h a v e n : 1330.
W i l l e m s t a d : 72, 207 vlg, 781, 842, 864, 904 vlg, 914, 933, 959.
W i l l e m s t a d k a n a a l : 933 vlg.
W i l l i a m s b u r g (V. S . ): 1355.
W i l t o n - F e y e n o o r d : 889.
W i m m e n u m : 886.
W i n d s o r : 85, 1161.
W i n s c h o t e n : 1072.
W i n t e r s w i j k : 1423.
W i s s e l k o e r s e n : 420, 445, 447, 464, 517 vlg, 647, 664, 666, 811, 1021,
1043, 1061, 1065, 1069, 1119, 1121, 1128, 1137, 1185, 1212.
W i s s e l m a r k t : 486, 1129.
W i s s e l m e r e n : 1253, 1309.
W i s s e l s : 548, 610, 650, 897, 906, 912, 939.
Wo e r m a n n L i j n : 534 vlg, 544, 859.
Wo l l k ä m m e r e i , N o r d d e u t s c h e -: zie: Norddeutsche Wollkämmerei.
Wo r l d C o m m o n w e a l t h A s s o c i a t i o n : 1180.
Wo u d e n b e r g : 84, 533.
W ü r z b u r g : 883.
W i j k b i j D u u r s t e d e : 630 vlg, 668, 697, 702 vlg, 705 vlg, 708, 716, 723,
727-731, 742, 745, 747 vlg, 754, 758, 762 vlg, 768, 772, 780, 782, 791, 796,
807 vlg, 826 vlg, 838, 840 vlg, 843, 854, 857, 904.
Y: 115, 121, 434 vlg, 905.
Ya n g - t s e : 1168, 1241, 1337.
Y m e n : 1267.
Y-m e e r : 747, 749, 752, 772, 780, 785 vlg, 826, 841.
I J m u i d e n : 24, 228, 352, 448, 700, 738, 744, 764, 820, 853 vlg, 873, 983,
1013, 1218, 1233, 1309.
Yo e g o - S l a v i ë : 374, 917, 1085 vlg, 1331.
Yo k o h a m a : 106.
Yo r k : 1196.
Yo r k s h i r e : 1196.
I J s l a n d : 1197.
I J s s e l : 1325.
I J s s e l m e e r : 1435, 1614.
I J v o i r e (F r . ): 761.
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Z a a n d a m : 64.
Z a n d v o o r t : 35, 42, 235, 478, 1282, 1310.
Z e d d a m : 1079.
Z e d e r i k k a n a a l : 110, 805.
Z e e , A e g e ï s c h e -: 1329.
Z e e , C a r a ï b i s c h e -: 71, 360.
Z e e , M i d d e l l a n d s e -: 109, 133, 192, 593, 1135-1138, 1150, 1152, 1241,
1244, 1257, 1331 vlg, 1382, 1405, 1408, 1450.
Z e e , R o d e -: 1137 vlg, 1150, 1306.
Z e e , Z w a r t e -: 145, 593.
Z e e l a n d : 633, 635, 661, 672, 696, 744, 755, 758, 905, 907, 1340, 1419, 1454,
1521.
Z e e l i e d e n : 115, 365.
Z e e m a n s b o n d , A l g e m e n e N e d e r l a n d s c h e -: 115, 117 vlg, 130.
Z e e u w s c h - V l a a n d e r e n : 197, 267, 269, 273, 278, 282, 288 vlg, 291, 310,
340, 403, 604.
Z e i t u n g , K ö l n i s c h e -: 882.
Z e r m a t t : 1048 vlg.
Z e t t e n : 36, 690.
Z e v e n b u r g e n : 1326.
Z e v e n g e b e r g t e : 669.
Z i e r i k z e e : 868.
Z i n k w i t f a b r i e k , M a a s t r i c h t s e -: 1095.
Z o r g v l i e d : 1312.
Z ü r i c h : 817.
Z u i d - A f r i k a : 64 vlg, 156, 260, 376, 381, 383 vlg, 392, 415, 432-434, 437,
450 vlg, 453, 468 vlg, 471, 476, 497, 510, 516, 534 vlg, 538, 543, 545, 551,
559, 561, 592, 595, 709, 1217, 1517.
Z u i d - A f r i k a L i j n : 156 vlg, 159, 161, 165, 376, 416, 449, 457, 487, 505,
530, 1626.
Z u i d - A m e r i k a L i j n : 21, 154, 157-
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165, 167, 812, 953, 1186, 1502-1504, 1628 vlg.
Z u i d - B e v e l a n d : 282, 632 vlg, 636, 1082, 1420.
Z u i d b r o e k : 1072.
Z u i d e r z e e : 110, 362, 631, 747 vlg, 762, 768, 771 vlg, 826, 901, 1294.
Z u i d e r z e e r a a d : 1038.
Z u i d e r z e e w e r k e n : 747-749, 752, 808, 817, 826, 838, 841, 1614.
Z u i d - P a c i f i c L i j n : 529.
Z u i d - W i l l e m s v a a r t : 633, 714, 782, 1520.
Z u i d w o u d e : 1391.
Z u i d z e e , S t i l l e -: 173.
Z u o z : 1280, 1339, 1379.
Z u t p h e n : 57.
Z w e d e n : 213, 253, 283, 317, 326, 344, 382, 479, 557, 651, 703, 822, 906,
911, 1065, 1081 vlg, 1085, 1089, 1205, 1364, 1396, 1405, 1409, 1441, 1447
vlg, 1457, 1543.
Z w i t s e r l a n d : 16, 25, 38, 56 vlg, 109, 200, 202 vlg, 205, 256, 288, 293, 298
vlg, 323, 326, 328, 330, 342-344, 349, 358, 364, 374 vlg, 383, 476, 531, 677,
739, 795, 802, 810, 822, 851, 906, 911, 1026, 1048, 1065, 1116 vlg, 1119 vlg,
1135, 1295, 1305, 1314, 1379, 1395, 1405, 1431, 1457, 1532, 1543, 1620, 1653.
Z w o l l e : 485, 1335.
Z i j p e : 744.
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Verantwoording der illustraties
1. M. Elisabeth Kluit, Maatschappij, school, kerk. Ottho Gerhard Heldring en het
Réveil (1958).
2. Gedenkboek Hou' en Trouw 1885-1925.
3. Collectie-Heldring.
4. Collectie-Heldring.
5. Collectie-Heldring.
6. Eigen Haard, 10 augustus 1907.
7. Eigen Haard (1899), blz. 527.
8. Archief Algemene Bank Nederland, Amsterdam.
9. De Nieuwe Amsterdammer, 10 juli 1915.
10. Algemeen Handelsblad, 7 december 1904 (avond).
11. Collectie-van Karnebeek.
12. Collectie-Heldring.
13. De Wereldkroniek (1926).
14. Collectie-van Karnebeek.
15. Archief K.N.S.M., Amsterdam.
16. Rijksmuseum Amsterdam.
17. Collectie-Heldring.
18. Archief Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam.
19. Collectie-Heldring.
20. Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen, Amsterdam.
21. Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen, Amsterdam.
22. Collectie-Heldring.
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